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Notulen OR vergadering op 28-3-2019
Aanwezig: Marcel, Grytsje, Corrie, Eva en Ingrid
Agenda:
1) Opening en vaststellen agenda
2) Notulen vorige vergadering
3) De tuin
4) NL doet
5) Taakverdeling/organisatir binnen de OR
6) Nieuwe leden? Zo niet actie?
7) W.v.t.t.k.
8) Rondvraag
9) Afsluiting

1) Opening en vaststellen agenda
Marcel opent de vergadering om 19:45 en de agenda wordt vastgesteld.
2) Notulen vorige vergadering
- Corrie vraagt hoe het nu gaat met het Parro project (communicatie tussen ouders en school via
een soort app) Grytsje verteld dat dit tijdelijk stil ligt. - Hoe was de schoonmaakmiddag? Er
waren zo’n tien ouders die mee geholpen hebben dus dat ging prima. We hopen dat er voor de
schoonmaakmiddag/avond in juni (18 juni) meer en vooral nieuwe ouders komen. – Corrie was
op de koffie bij Aukje, het was gezellig en het is nu mooi afgesloten – hoe is nu het beleid bij
jarigen, mogen ze wel of niet bij de broertjes en zusjes in de andere groepen langs? Wat het
team betret is dat geen probleem.
3) De tuin
De tuin vergadering was best goed volgens Marcel. Op 6 april wordt de tuindag georganiseerd
en we hopen dat er veel ouders komen. Marcel heeft nu al tien aanmeldingen. De bestrating
voor het kleuterpaadje wordt gedaan. De tegels (50x50) zijn al besteld. Die worden vrijdag 5
april geleverd, en we hebben korting gekregen, hierdoor hebben we een beetje ruimte in het
budget voor bijvoorbeeld extra zand. De factuur gaat direct naar Jacob. – komt er nieuw zand
onder de koprolstangen en het klimtoestel? Nee, niet nu, het moet speciaal zand zijn. Jacob is er
mee bezig, eigenlijk moet er van de gemeente een inspectie komen en dan wordt er wat
besloten. Vooral het regenwater zorgt bij het klimtoestel voor overlast, hier is Jacob ook mee
bezig. Verder worden de bogen hersteld, er wordt gesnoeid, misschien met het wilgenhout
gevlochten. De paaltjes voor de deur gaan eruit, in plaats daarvan komen er vier gekleurde
tegels. Marcel gaat die ook alvast bestellen. De boomstammen moeten nog richting schoolplein
gebracht worden. Dit gaat Jacob op 4 april met Van Buren bespreken zodat het ook binnekort
gedaan wordt. Bij het bloembakken-muurtje komen nieuwe plantjes. Mischien is het een idee
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om in het midden een paadje te tegelen, dan lopen de kinderen niet altijd dwars erdoorheen.
Als de nieuwe plantjes geplant zijn komt er eerst een lint omheen om ze te beschermen. Tijdens
de tuindag krijgt Marcel de sleutel van de school zodat de vrijwilligers ook wat kunnen drinken
en de wc gebruiken.
4)

NL doet
NL doet was twee weken geleden al. Voor volgende jaar moeten we dit toch op de actie lijst
zetten, je kan er een mooie subsidie voor krijgen. Vanaf november kun je je aanmelden via de
NL doet site.

5)

Taakverdeling/organisatie binnen de OR
Het is voor nieuwe leden niet helemaal duidelijk hoe de taakverdeling binnen de OR is. Eva heeft
aangegeven dat ze wil stoppen en dat komt vooral omdat het allemaal een beetje stroef loopt,
vindt zij. Er zijn te vaak punten die altijd maar weer op de actie lijst komen en waar helaas
weinig mee gebeurt. Ieder moet zijn verantwoordelijkheden nemen. Ook kan de communicatie
wat beter, laat even weten of je de app of de mail gelezen hebt. Wie doet wat binnen de OR?
Corrie heeft een tijd geleden aangegeven dat ze niet altijd degene wil zijn die de vergaderingen
aanjaagd, toen hebben we beloten dit te rouleren. Maar het werkt niet altijd even soepel. Ingrid
vindt het prima om deze taak op zich te nemen. Zij gaat vanaf nu de agenda maken en de
vergaderingen aanjagen. Verder willen we graag een activiteiten lijste in de notulen en in de
agenda, zodat we niks vergeten. Corrie zet de taakverdeling en de activiteiten van de OR op
papier.

6)

Nieuwe leden? Zo niet actie?
We gaan wel op zoek naar nieuwe leden. Misschien tijdens de tuindag? Er was al een oproep in
de nieuwsbrief en we gaan ook mensen persoonlijk aanspreken.

7)

W.v.t.t.k.
- Wat gebeurt er met de uitkomsten van de ouderarena? Grytsje gaat dit vragen en koppelt het
dan weer naar ons terug. In principe gaat de MR ermee aan de slag. - het beleid voor
schoolkamp, hoe is dat nu geregeld? Vanaf nu gaan groep 5 t/m 8 samen op kamp. Misschien
wordt er nog over het tijdstip gepraat, wanneer in het schooljaar het kamp gepland wordt. – de
musical? Dat blijft zegt Grytsje. Het zal elk jaar voor groep 7 en 8 in de een na laatse schoolweek
gepresenteerd worden.

8)

Rondvraag
- Ingrid vraagt zich af of de OR dit schooljaar nog vel moet doen? Op zich niet, de ouderavond is
al geweest. Er komt nog en schoonmaakdag en de laatste rapport gesprekken. Is de bel eigenlijk
nog nodig, vraagt Eva zich af? Grytsje zal dit even in het team vragen hoe zij erover denken. Al er
hulp nodig is tijdens de musical horen we het wel. Er komt ergens nog een koffie ochtend. Ingrid heeft een krat bier na de ouderavond naar de supermarkt teruggebracht en kreeg het
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geld contant terug. Ze gaat het op de OR-rekening storten - de mails van school gaan nu bijna
allemaal goed zegt Corrie. Af en toe zit er nog een verkeerd onderwerp bij...
9)

Afsluiting
Sluiting om 21:10, volgende vergadering op 22 mei, Ingrid stuurt die aan.

Actielijst:
- Corrie schrijft de taakverdeling OR op
- we zoeken actief naar nieuwe leden
- en het kleuterpaadje, alleen om het eindelijk van de lijst te kunnen strepen ;-)

