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1

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.05u.

2.

Controle verslag van de vergadering 16-01-2018.
Opmerkingen nav de notulen:
o Het bedrag van de ouderbijdrage wordt op de website vernoemd.
o De evaluatie van de Sinterklaascommissie komt nog.
o De afvoerputjes bij de Notendop zijn aangepakt, ook hangen er luchtverfrissers.
Notulen worden verder goedgekeurd en komen op de website.

3.

Ingekomen stukken
Informatie over project ‘schoolfruit’. Er wordt gekeken of er binnen de Stichting andere scholen aan
dit project hebben meegedaan om ervaringen te vragen.

4.

Financieel
Ivm afwezigheid penningmeester wordt dit doorgeschoven naar de volgende vergadering.

5.

Verslag van het team
Het IPC project (lessen aardrijkskunde, geschiedenis en natuur in één) is van start gegaan.
Onderbouw heeft thema ‘Feest’, bovenbouw ‘Kermis’. Laatste studiedag (23-02-2018) is dit project
ook behandeld.
De rapporten zijn allemaal uitgedeeld
De 10-minutengesprekken zijn allemaal gevoerd.

6.

Afgelopen en komende activiteiten
Afgelopen activiteiten:
o Carnaval: was weer een daverend succes!
-

Aankomende activiteiten:
o Pasen: Inkopen zijn gedaan of worden gedaan.
o Communie: er wordt geregeld dat de kinderen die communie doen, een kaartje in de bus
krijgen.
o Avondvierdaagse: Dit jaar lopen leerkrachten niet meer mee als begeleiding van de
kinderen. De OR gaat de organisatie overnemen.

7.

Rondvraag
Geen opmerkingen

8.

Sluiting
De vergadering wordt om 20.45u afgesloten.

Vergaderdata schooljaar 2017-2018
Dag
Maandag
Vrijdag
Maandag
Maandag
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag

Datum
4 september 2017
8 september (Inpakken schoolreisje)
9 oktober 2017 (voorbereiding ALV)
24 oktober 2017 ALV
13 november 2017
16 januari 2018
6 maart 2018
15 mei 2018
19 juni 2018
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