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

Verslag ouderraadsvergadering d.d. 13-11-2017
Aanwezig: Nils van Wees, Quirine Faber, Margreet van der Does, Tonny Goes, Denise Kruijt, Patricia
van der Grift, Kareliene Pouw en Jolanda Brouwer
Afwezig:
1

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.20u.

2.

Controle verslag van de vergadering 04-09-2017.
Notulen vergadering 04-09-2017 worden goedgekeurd en komen op de website.

3.

Ingekomen stukken
Automatisch incassoformulieren uit postvak op school, gaan naar penningmeester.
KvK: oude voorzitter is uitgeschreven, nieuwe voorzitter is ingeschreven.

4.

Financieel
Stand van zaken inning ouderbijdrage: wordt volgende keer behandeld.
Er komt een financieel overleg tussen OR en directie.

5.

Verslag van het team
o Ouders van kinderen uit groep 1 – 2 B en groep 3 zijn vrijdag via de mail ingelicht over het
vertrek van Laura van der Kemp. Zij gaat verhuizen richting Den Bosch en heeft daar een
nieuwe baan gevonden. Ze vertrekt per ingang van januari 2018. Er is een vacature
uitgezet voor haar functie.
o De voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest zijn in volle gang.
o Donderdag (16-11) is er overleg met de Kerstcommissie. Dit wordt teruggekoppeld naar de
OR.

6.

Afgelopen en komende activiteiten
Afgelopen activiteiten:
o Informatieavond (5 september): De voorzitter heeft een praatje gehouden.
o Schoolreisjes: alles geregeld en kamp was geslaagd.
o Jaarvergadering: opkomst was laag, maar verder geen bijzonderheden.
o Dag van de Leerkracht: team vond de taart erg lekker!
o Etentje OR/ afscheid voorzitter: was gezellig.
Aankomende activiteiten:
o Sinterklaas (beleid): zie verslag team.
o Kerst: wordt na overleg op teruggekomen.

7.

Herverdeling taken ivm gestopte leden (invullen schema)
Er is een schema opgesteld met OR-taken en hier is zowel een 1st verantwoordelijke als een reserve
verantwoordelijke voor aangesteld. Zo is voor iedereen duidelijk wie waarover gaat.

8.

Overleg vergaderdata
Na overleg wordt besloten de vergaderingen op dinsdag te houden ipv maandag. Nieuwe data staan op
de website.

9.

Rondvraag
In het Jeugdjournaal was een item over Schoolfruit. Is dit ook voor ons interessant? Er wordt informatie
over opgezocht.

10. Sluiting
De vergadering wordt om 21.30u afgesloten.
Vergaderdata schooljaar 2017-2018

Dag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag

Datum
16 januari 2018
6 maart 2018
15 mei 2018
19 juni 2018
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