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

Notulen ouderraadsvergadering d.d. 14 november 2016
Aanwezig:
Te gast:

Patricia van der Grift, Brigitta Krisman, Quirine Faber, Veroni Eichelsheim, Hermien Baltes,
Jolanda Brouwer
Judith Potman, Denise Kruijt en Dionne Tomassen, Margreet van der Does.

1

Opening
De vergadering wordt om 20.10 uur geopend door de (nieuwe) voorzitter Brigitta. Alle gasten worden
welkom geheten en er volgt een korte voorstelronde.

2.

Notulen vergadering 05-09-2016 en ALV (13-10-2016).
Verslag notulen vergadering wordt goedgekeurd, ALV wordt nog doorgestuurd.

3.

Ingekomen stukken
Geen ingekomen stukken

4.

Financieel
Stand van zaken automatische incasso:
o Geen nieuwe informatie
Schoolshirts:
o Er wordt een update gegeven over de situatie.

5.

Verslag van het team
Hermien spreekt haar dank uit naar de OR voor de ondersteuning in de afgelopen tijd. Op school is
een draaiboek aanwezig waarin beschreven staat welke stappen ondernomen worden bij ziekte of
overlijden van een leerling/ leerkracht/ ouder. Dit dient geactualiseerd te worden. De OR
ondersteunt hier het team bij.
De organisatie rondom de Sinterklaasviering loopt, er is goed overleg met de scholen en de
Ouderraden.
De Kerstviering wordt voorbereid, meer informatie volgt.
De ouderenquête is uitgezet. Deze wordt besproken met team.Vanuit de OR wordt hulp bij de
verwerking aangeboden.

6.

Afgelopen en komende activiteiten
Alle afgelopen activiteiten zijn goed verlopen.
-

Sinterklaas: Het draaiboek is bijna klaar en alles verloopt volgens planning.
Kerst: Er is nog weinig bekend over de invulling van de kerstviering. Meer informatie volgt.
Schoolplein vuurwerkvrij: wordt vanuit de school geregeld.
Carnaval: komt in de volgende vergadering aan de orde.

7.

Herverdeling taken ivm gestopte leden
Taken worden opnieuw verdeeld.

8.

Rondvraag
De stukken van de OR-vergaderingen moeten op de website gepubliceerd worden. Dit wordt
geregeld.

9.

Sluiting
De vergadering wordt gesloten om 21.15 uur.

Volgende vergadering: donderdag 19 januari 2016
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