Notulen Ouderraadsvergadering Wis en Wierig 7 maart 2016
Aanwezig:
Marcia, Susan, Ellis, Ellen, Carola, Brigitte, Cindy,
Leonie, Nienke, Marianne, Wendy en Ina

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

Afwezig:
Monique, Anita

Agendapunten:
Welkom
Marcia opent de vergadering en heet eenieder welkom.
Vaststelling notulen 01-12-2015
De afscheidsmap: Ongeveer twee weken geleden hebben Dorine (MR) en
Marcia (OR) tijdens een prettige gesprek met Marcel de map aan hem
overhandigd. Hij heeft dit erg gewaardeerd.
De nieuwsbrief m.b.t. de thema-avond over Social Media is in een mail van
Rineke verstuurd op 3 dec. jl. aan alle ouders.
Het Dropbox-account is door Susan aangemaakt. Iedereen heeft hierover
een mail (d.d. 3-12-2015) ontvangen.
De notulen worden goedgekeurd.
Mededelingen Team
Geen mededelingen.
Post, e-mail en ideeën-bus
Mail van Marian over de bijdrage schoolreis Ameland. Dit is inmiddels door
het team zelf afgehandeld. Marcia wil nog wel contact opnemen met Marian
over de kosten van de schoolreis.
Info over een schoolfotograaf. Het team heeft al een schoolfotograaf
geregeld. Deze komt in mei.
Bedankbrief van Marcel.
Ideeënbus: er zijn een paar ideeën in de bus gestopt. Voorstel om de ideeën
te verzamelen en om er per schooljaar één uit te kiezen en uit te voeren. In
september hierover een bericht in een nieuwsbrief plaatsen.
Aanpassing en onderhoud FB-pagina/website
FB: opnieuw een bericht plaatsen voor versterking van de OR.
Vraag aan het team/ict om voor de naam wis en wierig een locatie aan te
maken. Nu wordt de naam doorgelinkt naar de OR FB-pagina. Wendy zal dit
doorgeven.
Website: de pagina van de OR op de website is (nog) niet bijgewerkt.
Wendy zal dit doorgeven.
Financiën

Actie door:

Marcia

Susan
Team
Team

6.1 Algemeen: Een aantal gezinnen heeft betaald. De overige namen heeft
Susan doorgegeven aan Rineke. Een aantal gezinnen hebben een
meedoenarrangement van de gemeente.
Budgetten: Sint is binnen het budget gebleven, Kerst is iets boven het
budget uitgekomen.
6.2 T-shirts: Claudia (MR) is in gesprek met het bedrijf die de t-shirts heeft
geleverd. Nader bericht volgt.
6.3 Bijdrage schoolreis Ameland: dit punt komt te vervallen.
Evaluaties:
7.1 Sint: Hartelijk dank voor alle hulp namens de sint-commissie.
Het is goed verlopen. De kinderen waren enthousiast over de cadeaus. Dit
jaar waren er geen vooraf uitgekozen cadeaus door de kinderen. Er bleven
bijna geen ouders om koffie te drinken. De wachttijd was te lang. De
meeste gingen naar huis. Voorstel om dit onderdeel (koffiedrinken) te
schrappen. Tevens een voorstel om een paar reserve cadeaus achter de
hand houden. => draaiboek aanpassen.
Opmerking: Sint is niet bij groep 3/4 geweest, alleen de pieten.
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8.
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Agendapunten:
7.2 Kerst: Ook hartelijk dank namens de kerst-commissie voor alle hulp met
nog wel het verzoek om de draaiboeken naast elkaar te leggen en op elkaar
af te stemmen. Er zijn een aantal zaken die in beide draaiboeken staan.
Er bleek niet voldoende drinken voor de kinderen te zijn en geen koffie/thee
voor het team.
De kerstspullen voor school komen voor rekening van de OR.
Het podium was prima. De kinderen waren goed te zien.
Tijdens de kerstviering in de klassen bleven er niet veel ouders op het
schoolplein om chocolade of glüwein te drinken.
Misschien zou volgend jaar de speelzaal (kleuters) gebruikt kunnen voor de
wachtende ouders.
Projecten:
8.1 Paasontbijt: Monique zet e.e.a. in gang. Er is al een app gestuurd voor
hulp op de woensdagmiddag (klaarzetten) en de donderdagochtend.
Rondvraag
Tijdens de afgelopen contactavonden is er veel koffie weggegooid. Kijken of
we toch weer de gewone koffiekannen moeten gaan gebruiken.
Susan: verzoek aan een ieder om de draaiboeken en evt. overige
documenten op te slaan in de Dropbox.
Marcia: hoe gaat het met het aanmelden voor de A4-daagse? Rond 18 april
worden de formulieren verspreid.
Brigitte: er gaan drie teams van Wis en Wierig naar de regionale finale van
het handbaltoernooi op 18 mei a.s.
Ina: volgende week lever ik de aanmeldingsformulieren aan voor de
spelletjes op Koningsdag (27 april). Vraag aan het team of deze dan
uitgedeeld kunnen worden.
Cindy: Wat zijn de inloggegevens voor de fotosite? Kunnen deze nogmaals
aan de ouders worden verstrekt? Wendy overlegt dit met Rineke.
Sluiting
Marcia sluit de vergadering.
volgende vergadering: maandag 18 april 2016 om 20.00 uur

Actie door:

allen

Team
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