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Verslag ouderraadsvergadering d.d. 16 januari 2017
Aanwezig: Nils van Wees, Quirine Faber, Margreet van der Does, Tonny Goes, Denise Tomassen,
Kareliene Pouw en Jolanda Brouwer
Afwezig: Patricia van der Grift
1

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.20u.

2.

Controle verslag van de vergadering 13-11-2017.
Notulen worden goedgekeurd en komen op de website.

3.

Ingekomen stukken
Automatisch incassoformulieren uit postvak op school, deze gaan naar de penningmeester.
Informatie over schoolfruit. Hier komt de OR in de volgende vergadering op terug.

4.

Financieel
Ivm afwezigheid penningmeester komt dit volgende vergadering.

5.

Verslag van het team
o Vrijdag 9 februari komt de Raad van Elf op bezoek (van 10.00u tot 11.00u).
o In groep 5-8 wordt de leerlingentevredenheidsenquête afgenomen.
o Marlene vd Blink is begonnen in groep 3 op de plek van Laura vd Kemp.
o Donderdag 25 jan is er ism de Bavo een ouderavond voor ouders van groep 5-6. Iemand
komt hier informatie geven over de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd 9-10 jaar, omdat
in deze fase veel gebeurd. De ouderavond is op de Bavo.
o Momenteel worden de CITO toetsen weer afgenomen.

6.

Afgelopen en komende activiteiten
Afgelopen activiteiten:
o Sinterklaas: er komt binnenkort een evaluatie van het hele team (Notenbalk en Horizon).
o Vormsel: er zijn kaartjes verstuurd.
o Kerst: Goede opkomst en veel hulp! Dank daarvoor!
-

Aankomende activiteiten:
o Carnaval: boodschappen worden geregeld.

7.

Inventaris kampspullen
Er wordt na de zomervakantie actie ondernomen om de spullen aan te vullen, zodat de kinderen op
kamp weer voldoende speelmateriaal hebben.

8.

Rondvraag
o Er is een vraag van een ouder gekomen over een penetrante lucht bij de toiletten in de
Notendop. Hier wordt naar gekeken.
o Op de website stonden alle (prive)emailadressen van de ouderraadleden vermeld.
Besloten is om deze weg te halen, omdat er een algemeen emailadres is. Deze wordt op
de site vermeld.
o Op de website staat de actuele ouderbijdrage niet vermeld. Er wordt gekeken of hier actie
op ondernomen moet worden.

9.

Sluiting
De vergadering wordt om 21.30u afgesloten.
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