Notulen OR vergadering op 8-5-2017
Aanwezig: Marcel, Aukje, Maaike, Corrie, Eva en Birgit
Afwezig met bericht: Taetske
1. 20.10 opening door de voorzitter Marcel
2. notulen vorige vergadering zijn goedgekeurd.
 Actiepunten Birgit: de prentenboekjes zijn er, het info bord is nog aan
verbetering toe, de hele indeling van de gang wordt nog besproken in de
gebouwencie. Er komt nog een mail van Jella met een “klussenlijstje” Wie wil
er klussen doen tegen een vrijwilligersvergoeding. Marcel stelt voor of dit niet
Door Wil ? via Empatec gedaan kan worden. Hij is al bezig bij Gearhing en zou
ook een halve dag in Warns in kunnen plannen. Birgit gaat dit met Jacob
opnemen.
 Actiepunten Aukje: De Warnser Poarte komt er weer aan, er komt weer een
stukje over het oud papier. De evaluatie van de kerstviering: er was veel
enthousiasme, ook van buitenaf. Misschien kan het een volgende keer nog
breder, dat we ook dorpsbelang en de Oranjevereniging vragen om mee te
doen. We kunnen dit over vier jaar weer doen en dan nog meer ouders om
hulp vragen, zeker de “ nazorg” was best zwaar. Iedereen was al thuis en een
paar mensen moesten alles opruimen.
 Actiepunten Maaike: de kaartenactie is doorgestuurd naar de klasouders. De
oude financiën zijn eindelijk klaar, ze gaat nu met Corrie om tafel voor een
nieuw begin. Liever geen kas, maar alles via de bank is de mening. Het geld
van het oud-papier is nog steeds niet geregeld, hier moeten we ook nog
achteraan
3. Agendapunten zijn vastgesteld
4. er zijn geen mededelingen
5. terugkoppeling ouderavond: Iedereen vond het een leuke avond, de meningen over de
opkomst waren verdeeld. Op zich wel een goede opkomst, maar als je bedenkt dat het nu
twee scholen waren valt het toch wat tegen. Het zijn bijna altijd dezelfde ouders die zich
laten zien.
6. Punten Birgit: de tuin en de klusjes: de tuindag zal dit keer weer worden zoals altijd,
niet iedereen vindt dit even leuk. Er zijn verschillende leuke ideeën, het team moet het
er nog over eens worden hoe en wat. Als er een lijn is kunnen we verder kijken wat er
ook financieel mogelijk is. Volgens Birgit werkt het het beste als je een tuincommissie
hebt die een keer in de maand in de tuin bezig zijn. De kinderen kunnen intekenen en dit
wordt ook in de portofolio meegenomen.
7. Stand van zaken OR-rekening
 De ouderbijdrage is op twee na binnen, dat is mooi.
 Het geld van de Skoalfinne (880,-)is er ook, wat minder dan eerst gezegd wordt,
Maaike dacht dat er sprake was van rond de 2.000,- . Misschien is hiervan nog de
factuur van COOP betaald, wordt nog uitgezocht.



Is het een idee om school T-shirts te laten maken? Ook handig bij uitjes of de
avond vier daagse… Marcel zoekt uit of hij dat kan regelen.

8. Nieuw OR-lid: Ingrid Kooij wil in de OR, Maaike had haar gemaild, ze wilde wel komen
maar vanavond kon ze niet. Per nieuw schooljaar komt ze bij de OR.
9.facebook/web-site: Corrie doet veel van de web-site op Facebook. Het team was het er
niet mee eens, Corrie gaat hierover met Jella om tafel. Misschien moeten we de naam van
de FB account aanpassen, het wordt door het dorp wel goed opgepakt, er komen veel
likes van inwoners. Het team moet FB niet “in plaats van” zien maar als toevoeging.
Wordt vervolgd.
10. slotavond/musical: de slotavond is gepland op 19 juli. Er moet best veel geregeld
worden. Er is een musical met bijrollen voor de onderbouwgroepen. Hoe precies is nog
niet duidelijk. Er komt een bar met hapjes en drankjes, dus er moet ook een bardienst
komen. Voor de verdere voorbereidingen koppelt Birgit de betreffende leerkrachten
met Maaike, Wat, waar hoe, wanneer… Er zijn hoe dan ook meer mensen dan vorig jaar
die een plekje moeten krijgen. Wellicht wordt er twee keer opgetreden zodat alle ouders
en aanhang de kans krijgen om de musical te zien. Kan het in de gymzaal? Hoe zit het
nou met de vloer van de gymzaal, moet die echt beschermd of kan het ook anders. Om
dit allemaal goed te regelen besluiten we om toch nog één vergadering in te plannen.
11. W.v.t.t.k.:
 Eva: Als je ’s ochtends binnen komt zitten alle leerkrachten in de hal aan de
koffie/thee en er wordt bijna nooit gegroet. Jeroen ergert zich eraan, prima als ze
er zitten als ontvangstcomité, maar groet dan ook. Als je als leerkrachten onder
elkaar je koffie wilt drinken kan dit beter in een aparte lerarenkamer. Birgit zal
dit in het team bespreken.
 Maaike: er was altijd een schoonmaakavond per klas, waarom is die er niet meer?
Birgit zoekt ook dit uit.
 Corrie: buitenom schoonmaken, wie doet dat? Tijdens de voorjaarsvakantie zijn
ze begonnen, maar het werd niet afgemaakt, de tijd was om. Wordt in principe
twee keer per jaar gedaan. Kan dit niet bij de tuindag opgenomen worden? Dit
moet via Gearhing betaald worden, misschien valt er ook iets met Empatec te
regelen. Ook het onderhoud van de gymzaal laat te wensen over, Sportdorp
Warns trekt zich hier ook terug.
 Corrie: er is bij ouders onduidelijkheid over de uren van de kleuters i.v.m het
continurooster. Veel ouders denken dat de kleuters meer uren moeten maken
zodat de gehele school meer margedagen krijgt. Maar ze moeten ook voor
zichzelf meer uren maken, anders hebben ze na acht jaar te weinig schooluren.
Birgit neemt dit met Jella op.
12. 21.37 afsluiting

