Notulen online vergadering OR Meiboom op 13-04-2021
Aanwezig OR: Arjan, Judith, Joanna en Marrit (notulist)
Agenda:
1. Opening
2. Doorlopen actielijst vorige vergadering
3. Posts op FB. Wat wel/niet
4. Koningsdag
5. Rondvraag
6. Afsluiting
1. Opening
Joanna opent de vergadering en heet de leden welkom
2. Doorlopen actielijst vorige vergadering
* Naamsverandering penningmeester is doorgevoerd, Arjan is officieel gemachtigd
* Facebook is door Joanna in beheer genomen
* Zolder opruimen, afwachten wanneer we weer de school in mogen
* Paaseieren is voor gezorgd
* De verslagen zijn naar Sandra verstuurd en staan op de site
* Oproep voor werkgroepjes, is per abuis niet in de nieuwsbrief gekomen
* Oproep voor nieuwe OR leden, Arjan vraagt Grytsje of Baudien naar tips qua kandidaten
* Oproep voor nieuwe OR leden via de nieuwsbrief is per abuis niet meegenomen
* Lustrumcommissie, deze wordt na de meivakantie samengesteld. Er is hier verder nog niks over
bekend
3. Posts op FB. Wat wel en wat niet
De facebook groep telt nu 107 leden en wordt ook recent nog geliket.
Het is erg beperkt wat er gepost mag worden. Wat zou kunnen is een extra melding dat de nieuwsbrief online staat. Meldingen dat het lustrum gevierd gaat worden.
Joanna gaat onderzoeken/experimenteren hoe de andere scholen van OT2 of andere onderwijsteams dit bijhouden.
4. Koningsdag
De vraag vanuit het team of er voor koningsdag wat lekkers (oranje) geregeld kan worden. Judith
neemt deze taak op zich

5. Rondvraag
Marrit: schoolfotograaf is verzet naar di 12 oktober 2021
Marrit: er wordt een nieuwe datum vastgesteld voor de volgende vergadering: maandag 21 juni,
20.00 uur (dinsdag 22 juni vervalt)
Arjan: N.a.v. de oproep in de nieuwsbrief voor de ouderbijdrage zijn er nog enkel betalingen binnen
gekomen
Arjan: In de vergadering van 2/2/21 stelde Jella de vraag of er geld vanuit de OR beschikbaar gesteld
kan worden voor AMV lessen. Arjan neemt hierover contact op met Jella om informatie hierover te
krijgen (aantal leden, wat zou de bijdrage van de OR zijn)
Judith: moeten we misschien toch even rekening houden met een eventuele sponsorloop welke in
plaats van het oud papier kan komen.

5. Afsluiting
Joanna sluit af door te bedanken.
We zien elkaar 22 juni weer, en wie weet live.

Actielijst
Onderzoeken hoe FB te gebruiken – Joanna
Lekkers voor Koningsdag -- Judith
Werving ouders voor werkgroepjes en OR leden via de nieuwsbrief – Marrit
Mogelijkheid werving OR leden via Baudien/Grytsje – Arjan
Contact met Jella over AMV - Arjan

