Secretaris
Jolanda Brouwer- van den Bosch
Oranjepark 34
3481 HJ Harmelen
06-45350482
jolanda.van.den.bosch@hotmail.com

Notulen ouderraadsvergadering d.d. 5 september 2016
Aanwezig:
Afwezig:

Fenja Bruins, Patricia van der Grift, Brigitta Krisman, Katelijne Post, Jolanda Brouwer.
Quirine Faber, Veroni Eichelsheim, Hermien Baltes/ Tonny Goes, (Rutger van Vliet)

1

Opening
De vergadering wordt om 20.10 uur geopend door de voorzitter.

2.

Notulen vergadering 20 juni 2016.
Na controle van een aantal actiepunten worden de notulen goedgekeurd.

3.

Ingekomen stukken
Geen

4.

Financieel
Stand van zaken automatische incasso:
o Na heel veel gedoe is eindelijk de incasso bij een deel van de ouders afgeschreven.
Schoolshirts:
o Vanuit de OR wordt gekeken of en hoe we kunnen helpen met nieuwe schoolshirts.

5.

Verslag van het team
Leden krijgen complimenten over het welkomspresentje voor het team op de 1 ste schooldag.
Wilma Vissenberg zou graag in het kader van kennismaking een OR vergadering bezoeken. Helaas
is het vanavond voor haar niet mogelijk, er is informatieavond op de Bavo en hier een themaavond.
Sinterklaasviering; Er vindt overleg plaats tussen de drie scholen over de invulling van het feest.
Vanuit alle OR (van de scholen) zitten er leden bij dit overleg.
De problematiek over het parkeren en de verkeersveiligheid om de school blijft een aandachtspunt
en is onderwerp van overleg tussen de verschillende scholen. Ook Veilig Verkeer Nederland is
hierbij aanwezig.
Binnen het team hebben we het catechese onderwijs geëvalueerd. (dit doen we jaarlijks met alle
vakken). De werkgroep catechese gaat met punten die vanuit de OR zijn aangedragen aan de slag.
Mieke Freyee was 40 jaar verbonden aan de Notenbalk en 40 jaar in het onderwijs. Zij heeft vanuit
de OR een presentje ontvangen.

6.

Afgelopen en komende activiteiten
Kleutermusical; Afscheid groep 8 en de 1e schooldagattentie waren allemaal goed geregeld en
geslaagd.
-

Schoolreisjes: Vanuit de OR worden de boodschappen geregeld.
Jaarvergadering: OR regelt de (financiële) stukken en verzorgt de avond.
Informatieavond op school (20 september): OR verzorgt informatie in de pauze, de voorzitter neemt
deze taak op zich.
Dag van de Leerkracht (5 okt): vanuit de OR wordt een presentje voor het team geregeld.

7.

Afscheid leden OR aantreden nieuwe voorzitter
Er wordt gekeken of en hoe de aftredende leden vervangen kunnen worden.

8.

Rondvraag
Geen bijzonderheden

9.

Sluiting
De vergadering wordt gesloten om 21.20 uur.

Volgende vergadering: maandag 3 oktober 2016 (voorbereiding ALV)
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