Basisschool De Meiboom

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

Warns, 02-02-2021

Notulen online vergadering OR Meiboom op 02-02-2021
Aanwezig team: Jella, Birgit en Grytsje
Aanwezig OR: Arjan, Judith, Joanna en Marrit (notulist)
Agenda:
1. Opening
2. Andere manieren om geld te genereren
3. Lustrum
4. Tuingroep
5. Klusjes
6. Nieuw lid
7. Zolder
8. Schoolbijdrage
9. Ouderavond
10. Werkgroepen paraat/bijeen
11. Rondvraag
12. Afsluiting

1. Opening
Judith opent de vergadering en heet iedereen welkom
Omdat Carlo nu nog aanwezig is besluiten we om met punt 4. de tuingroep te beginnen.
4. Tuingroep
Carlo geeft aan hier het voortouw wel in te willen nemen. Zoals we de afgelopen keer
hebben gedaan roepen we de ouders op zodra dat nodig is. Zolang Aaldert zijn ding doet, zal
2x per jaar voldoende zijn.
Afgelopen keer is het snoeiafval erg lang blijven liggen. Voor de volgende keer
(beter)afstemmen wanneer dit opgehaald moet worden. Jakob heeft contacten met de
gemeente, Carlo vraagt dit bij Jakob na.
De gemeente controleert jaarlijks de toestellen. Empatec zorgt voor het maaiwerk, voorstel
is om dit niet allemaal in 1x te doen, zodat er ook lang gras ontstaat en brandnetels. Wel is
er dan sneller kans op teken.

Dit is een bruggetje naar de vraag van Jelle omtrent milieueducatie. Dat de kinderen de
natuur ‘zien’ groeien. Ligt hier een rol bij de tuingroep? Carlo geeft aan dat het schoolplein
er netjes bij moet liggen maar natuureducatie zal teveel tijd kosten.
De dorpstuin heeft aan gegeven hierin een rol te willen spelen. Punt is dat zij graag kleine
groepen i.p.v. hele klassen ontvangt. Dit zorgt voor het volgende punt verantwoordelijkheid.
Verzekeringstechnisch moet er uitgezocht worden of dit met ouders als begeleiders kan.
Enkele alternatieven:
de dorpstuin op school te laten komen.
Joanna kan een balletje opgooien bij bedrijven waar zij mee samen werkt.
Carlo geeft hier aan, bijvoorbeeld de vlinderstichting of bijenlandschap.
2. Andere manieren om geld te genereren
Arjan geeft aan dat er op het moment genoeg geld in kas zit en dat het nog niet zo belangrijk
is op dit moment.
Ideeën voor het genereren van geld: sint-/paasactie (het verkopen van bijv.
bakkersproducten), veiling van door de kinderen gemaakte kunstwerken, sportieve
sponsorloop, muziek avond waarbij entreegeld wordt gevraagd. Judith geeft aan dat je ook
een markt kunt houden waar je spulletjes verkoopt, een sponsorloop houdt en een gezellig
moment van maakt.
Zou er voor AMV naast de subsidie die school krijgt ook geld vanuit de OR hiervoor
beschikbaar zijn om zo alle leerlingen AMV te geven, Arjan knikt.
Arjan geeft aan dat er voor 45 van de ongeveer 63 kinderen een ouderbijdrage is betaald,
Arjan neemt contact op met Sandra zodat er gericht een brief/herinnering uit kan gaan.
3. Lustrum
Deze zomer bestaat De Meiboom 5 jaar.
Het voorstel vanuit het team is om hier een leuke invulling voor te geven in het komende
schooljaar tijdens de gouden weken.
Hiervoor zou het mooi zijn als er een lustrumcommissie wordt opgezet. Het team heeft op
verschillende punten dit balletje in de lucht gegooid. Bij een volgende vergadering komen
we erop terug om te kijken wie er in de lustrum commissie wil.
Vanuit het team kwam een voorstel om een circusweek/-dag te doen. De kinderen oefenen
een week en geven aan het eind van de week een voorstelling. Dit zal uiteraard veel geld
kosten of hier vanuit de OR financiële middelen zijn.
Joanna geeft aan dat je voor het financieren hiervoor sponsoren kunt zoeken, die je op een
groot bord zet.
5. Klusjes
Birgit geeft aan dat deze lopen en een pluim voor Arjan.
6. Nieuw lid
Welkom Joanna.
Joanna stelt zichzelf voor, wat voor werk ze doet en ze hoopt zichzelf nuttig te maken door
bijv. activiteiten die zij voor haar werk doet in te kunnen zetten (pr).
7. Zolder
Het team is druk bezig om de school op te ruimen. Ook de zolder is aan de beurt. Hier is een
afdeling OR. Door de jaren heen is hier van alles ongestructureerd neergezet. Doel is om

deze afdeling weer netjes en overzichtelijk te maken zodra er weer mensen van buiten de
school naar binnen mogen. De OR leden bespreken dit in de volgende vergadering.
8. Schoolbijdrage
Besproken bij punt 2.
9. Ouderavond
Onlangs is er een enquête door 22 gezinnen ingevuld of er wel/geen behoefte is aan een
ouderavond online. Het resultaat is dat er 3 gezinnen “ja” hebben ingevuld, de overige
gezinnen “nee” of “misschien”.
De OR is verplicht om zowel een jaar- als financieel verslag naar buiten te laten komen.
Gewoonlijk wordt dit op de ouder-/thema avond gedaan. Gezien de weinige animo voor een
ouderavond zal dat via een mail i.p.v. ouderavond gaan.
De OR gaat kijken over welke periode het laatste financieel- en jaarverslag is geweest en zal
de nieuwe verslagen daar op aansluiten.
Vervolgens gaat ze met de MR afstemmen wanneer de verslagen naar buiten komen.
Jella vraagt of er belangstelling zou zijn voor een koffieochtend. Joanna zou dit wel willen.
Judith en Marrit geven te kennen dat zij dit minder aantrekkelijk vinden.
10. Hoe houden we werkgroepen paraat en bijeen
Dit bekijken we weer zodra het toegestaan is om weer in de school te komen.
11. Rondvraag
Jella vraagt wanneer er i.v.m. het thuis onderwijs een attentie (bijv. bloembollen: voorjaar,
nieuw begin) uitgaat naar de gezinnen of de OR hier ook bij vernoemd wil worden. Daar
wordt enthousiast op gereageerd, wat gaat dat kosten per gezin en Arjen gaat bij Marcel en
Janneke (biologisch geteelde bloembollen) vragen wat hier de mogelijkheden voor zijn.
We spreken af dat het donderdag eerst binnen het team overlegd wordt, dit wordt
vervolgens teruggekoppeld naar Arjan.
Joanna geeft aan om informatie via infographics te versturen, dit om desinteresse te
voorkomen. We gaan dit in onze volgende vergadering bespreken.
Birgit vraagt ons naar de data voor onze vergaderingen. Zodra bekend geven we deze door.

