Basisschool De Meiboom

Himmelumerdyk 2A
8721 GT Warns
0514-682050
www.demeiboomwarns.nl
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or.meiboom@gearhing.net

Notulen vergadering OR Meiboom op 21-01-2020
Aanwezig: Corrie, Arjan, Marrit, Marcel, Ingrid en Judith
Afwezig: Eva en Grytsje
Agenda:
1. Opening en van harte welkom Marrit
2. Notulen vorige vergadering
3. Schoolzaken
4. Cadeautje Grytsje
5. Arjan: alternatieven oud papier
6. Corrie: evalueren Sinterklaas en kerst, start nieuwe schooljaar en ouderavond
7. Namen in de notulen
8. Judith: inwerken nieuwe leden
9. OR-leden werving
10. W.v.t.t.k.

1) Opening en van harte welkom Marrit
Marcel opent om 08.10 uur de vergadering. Bijzonder welkom voor Marrit, we zijn blij
dat zij de OR komt versterken komend schooljaar!

2) Notulen vorige vergadering
- Zoals in de vorige vergadering besproken heeft Corrie een soort ‘welkomstdocument’
gemaakt met daarin alle taken, activiteiten en overige zaken die de OR aangaan. Dit
document zal ze naar Marrit sturen.
- De nieuwe opzet van de ouderbijdrage is inmiddels rond. De mail met daarin alle
informatie en de ‘factuur’ is vandaag vanuit Parnassys rondgestuurd.

3) Schoolzaken
- Tuincommissie: Birgit gaf aan dat er wat reparaties nodig zijn op het schoolplein.
Marcel is aanspreekpunt tuincommissie en neemt contact met Birgit op.
-De schoonmaak staat op dezelfde dag gepland als de rapportbesprekingen. Dit is niet
handig omdat de lokalen vermoedelijk bezet zijn. Corrie neemt contact op met Birgit.

4) Cadeautje Grytsje
Marrit regelt vanuit de OR wat moois voor Grytsje, Douwe en Martzen.
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5) Arjan: alternatieven oud papier
Tijdens de laatste ouderavond kwam naar voren dat het oud papier steeds minder
waarde heeft en dat het een langzame dood sterft. Het brengt niks meer op, er moet
zelfs geld bij – dit doet de gemeente. Arjan vraagt zich af of er alternatieven zijn,
bijvoorbeeld rond Sinterklaas een koekverkoop. Judith geeft aan dat ze bij
gymnastiekvereniging de Oeverzwaluwen in Koudum met Sinterklaas een
pepernotenactie doen en op een ander tijdstip lege flessen ophalen.
We wachten eerst af hoe het voorlopig gaat met het oud papier. We hebben in Warns
briefjes door de deur gedaan met de oproep om oud papier voor de school te
verzamelen. Corrie zet een stukje in de Warnser Poarte.

6) Corrie: evalueren Sinterklaas en kerst, start nieuwe schooljaar en ouderavond.
Sinterklaas en kerst zijn goed verlopen vanuit de OR gezien. De start van het nieuwe
schooljaar was niet druk bezocht, maar wel gezellig. Ook de ouderavond i.c.m. de
Identiteitscommissie was goed geslaagd, al was er bij sommigen ergens ook het gevoel
dat het niet ‘onze’ avond was.

7) Namen in de notulen
De vraag van Corrie is of we met onze namen of initialen in de OR-verslagen willen.
Iedereen vindt het prima om er met de voornaam in te komen.

8) Judith: inwerken nieuwe leden
Corrie doet veel voor de OR en heeft veel administratieve taken (topper!). Het is handig
om van tevoren te bepalen wie welke taak gaat overnemen en hier ook voor ingewerkt
wordt door Corrie. Misschien kunnen er taken weg zoals bijvoorbeeld de
Facebookpagina. Volgende keer staat dit punt ter evaluatie op de agenda!
Corrie mailt Marrit, Arjan en Judith de takenlijst (zodat ze erover na kunnen denken wie
welke taak gaat overnemen).

9) OR-leden werving
Voor de voortgang van de ledenwerving gaat Arjan een briefje maken voor de ouders van
groep 3 t/m 6, om te kijken of hier nog belangstellenden zijn. We kiezen voor deze
groepen voor de balans in de OR; Judith is er vanuit de bovenbouw en Arjan en Marrit
vanuit de onderbouw.

10) W.v.t.t.k. en rondvraag
- NL-Doet; als hiervoor geen ideeën vanuit het team komen dan gaan we er
niets mee doen.
- Rapportgesprekken donderdag 13 februari (is er nog een datum? Corrie
vraagt Birgit). Hiervoor moet de 'beltaak' worden gedaan. Alle OR-leden doen
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een uurtje ongeveer. Zodra de data bekend zijn verdelen we deze taak.
- Iedereen denkt na over afscheid van de 4 vertrekkende OR-leden, hier
komen we volgende keer op terug.
- Marcel schrijft een stukje over de tuincommissie voor de volgende nieuwsbrief.
-Volgende vergadering is op dinsdag 24 maart.

Agendapunt voor volgende keer (25 maart):
- Taken verdelen Corrie
- Afscheid OR-leden
- Nieuwe leden OR
- Vinger aan de pols wat betreft oud papier

