Warns, 09-02-2021
Notulen online vergadering OR Meiboom op 09-02-2021
Aanwezig: Arjan, Joanna, Marrit en Judith (notulist)
Agenda
1. Opening
2. Jaarverslag en Financieel verslag
3. Taken OR leden/nieuwe leden werven/laatste schooljaar Judith; wie neemt haar taken
over
4. Zolder
5. Werkgroepjes
6. Lustrumcommissie
7. Actie bloembollen voor ouders evaluatie
8. Wat is Infograhics; Joanna verteld
9. Wat er verder nog ter tafel komt
10. Afsluiting
1. Opening
Joanna zit de vergadering voor en heet iedereen welkom. Judith is de notulist.
2. Jaarverslag en financieel verslag
Het jaarverslag ziet er prima uit.
Arjan ligt het financieel verslag toe; Het is een samenvatting van de boekhouding van het
afgelopen jaar. Het ziet er goed uit geeft hij aan. De inkomsten en uitgaven variëren per jaar.
Arjan is nog bezig met de naamsverandering. Hij staat nu nog op naam van Corrie.
3. Taken OR/nieuwe leden werven/laatste jaar Judith als OR lid; wie neemt haar
taken over.
We vertellen kort aan Joanna wat onze taken zijn:
• Arjan; is de penningmeester, hij verzorgt de financiën. Ook het Sinterklaas feest valt
onder zijn taken.
• Marrit; is het algemeen aanspreekpunt. Ze doet de mail en de online omgeving.
• Judith; zit in de kerstcommissie, doet boodschappen voor verschillende activiteiten en
feesten op school, verstuurd de uitnodiging ouderavond, is notulist en facebook
(mede) beheerder.
Voor nu neemt Joanna Facebook over van Judith en is ze voorzitter van de OR.

We zijn het erover eens om weer nieuwe leden te gaan werven, vooral uit de midden/boven
bouw. Het is handig om met 4 a 5 leden te zijn. Arjan vraagt Baudina of Grytsje naar
mogelijkheden om het via hun te doen. Ook gaat er een oproep uit in de volgende
nieuwsbrief.
4. Zolder opruimen
In de vergadering met de teamleden werd gevraagd of wij het stukje zolder van de OR willen
opruimen. Marrit gaf aan dit te willen doen. Zodra ouders de school weer in mogen gaan we
daar mee bezig.
5. Werkgroepjes
Verschillende werkgroepjes moeten aangevuld worden. Het gaat om de
luizenwerkgroep en de gangcommissie. Tevens kunnen we hierbij aanvulling van OR leden
noemen.
Marrit schrijft oproep voor de nieuwsbrief
6. Lustrumcommissie
Marrit wil wel in deze commissie maar geeft aan dat we nog te weinig informatie hierover
hebben. Het ligt bij het team en zij komen met een vervolg hierop. Marrit vraagt Birgit wat er
verwacht wordt van de lustrumcommissie, en wanneer ze van start willen met het organiseren.
7. Bloembollenactie
Is een leuke actie gebleken en mooi dat de bloembollen uit eigen dorp komen.
8. Infographics
Joanna verteld dat het een programma is dat werkt met simpele grafische voorstellingen en
teksten om informatie op een leuke manier aan de man te brengen, het spreekt aan door de
aantrekkelijke lay-out. Misschien leuk om de OR op deze manier op de kaart te zetten; minder
saai. Arjan geeft aan dat het ook leuk zou zijn voor de nieuwsbrief bijvoorbeeld.
9. Wat er verder nog ter tafel komt
- Joanna; Hoe maken we de schoonmaakavonden en werkgroepjes aantrekkelijker voor
ouders, hebben ze er behoefte aan.
- Arjan; Het lijkt me handig om aan het eind van de notulen een actie-lijst te zien met
punten waar we in de volgende vergadering op terug moeten komen. Dit vinden de
andere leden een goed plan!
- Arjan; Op de website meiboom moet er een aanvulling bij, Joanna zit nu ook in de
OR, Marrit vraagt Birgit dit te regelen.
- Marrit; Hoe gaat het met de bestelling paaseitjes. Is gedaan door Judith.
- Wie zet de notulen en de jaarverslagen/financiële verslagen online? Judith informeert.
10. Afsluiting
We zien elkaar weer op dinsdag 13 april om 19.30u

Actielijst
• Naamsverandering Financiën->Arjan
• Facebook naar Joanne->Judith
• Zolder->Marrit
• Paaseitjes->Judith
• Op website plaatsen verslagen vragen Sandra Menks->Judith
• Werkgroepjes aanvullen->Marrit
• Toevoegen Joanna aan website
• Lustrumcommissie informatie->Marrit

