Notulen Ouderraadsvergadering Wis en Wierig 27 juni 2016
Aanwezig:

Afwezig:

Marcia, Susan, Ellis, Monique, Ellen, Brigitte, Carola,
Anita, Cindy (iets later), Marian, Sanne en Ina

Nienke

De vergadering van 23 mei is komen te vervallen => geen notulen.
Agendapunten:
1.
Welkom
Marcia opent de vergadering en heet eenieder welkom. Leonie is gestopt met
de OR en ook Nienke stopt omdat ze naar Doetinchem verhuist.
2.
Vaststelling notulen 18-04-2016
T-shirts: uiteindelijk is dit toch anders verlopen. Er zijn gelukkig een aantal
sponsors gevonden en deze zijn op woensdag 11 mei jl. door alle leerlingen
en het team bedankt. De t-shirts zijn inmiddels al gedragen tijdens de a4daagse en een paar sporttoernooien.
Werving OR-leden: Er vertrekken 4 leden, omdat hun kind van school gaat.
Er blijven nog 6 leden over. Dit is te weinig om alle OR-activiteiten te blijven
organiseren. Marcia, Susan en Ina hebben 16 juni jl. met Adrie een gesprek
gehad en hierbij hun zorg uitgesproken over het voortbestaan van de OR. De
OR heeft al verschillende acties ondernomen om nieuwe leden te verwerven:
FB-oproepen, oproepen in de nieuwsbrief van school, ouders persoonlijk
benaderd. Tijdens dit gesprek afgesproken dat het team ouders persoonlijk
zal benaderen en de OR zal een lijst aanleveren met ouders die nog niet
benaderd zijn.
Sanne: tijdens de teamvergadering is dit punt ook besproken: in de laatste
nieuwsbrief komt er opnieuw een oproep, op de lijst van hulpouders gezocht
(aan het begin van ieder schooljaar) zullen de verschillende OR-activiteiten
benoemd zodat ouders aan kunnen geven bij welke activiteit ze willen
helpen. Tevens is een namenlijst gemaakt om ouders te benaderen.
Afgesproken dat OR hun lijst bij Adrie aanlevert en deze samengevoegd
wordt met die van het team en dit door het team wordt afgehandeld.
Een mogelijk optie zou kunnen zijn om commissies in te stellen zodat ouders
bij bepaalde activiteit(en) kunnen helpen en een andere optie is om
bijvoorbeeld bij de aanmelding van het kind op school ouders direct te
vragen te helpen bij schoolactiviteiten.
De notulen worden goedgekeurd.
3.
Mededelingen Team
Marian bedankt de OR hartelijk voor de bijdrage voor het kamp van groep 8.
Het waren hele mooie dagen en een geweldige ervaring voor de kinderen.
Geen verdere mededelingen.
4.
Post, e-mail en ideeën-bus
Geen.
Ideeën-bus: volgende jaar wordt er een idee uitgekozen.
5.
Aanpassing en onderhoud FB-pagina/website
FB: in het overleg met Adrie tevens gesproken over het plaatsen van
berichten op de FB van de OR en op die van school. Voorstel om berichten
m.b.t. OR-activiteiten op de FB van de OR te plaatsen en overige berichten
op de FB van school en dat deze door de andere wordt gedeeld. Volgende
vergadering hierover concrete afspraken maken => agendapunt
Website: geen opmerkingen.
6.
Financiën
6.1 Algemeen: Verzoek van Susan aan team: graag de declaratie van
Ameland aanleveren voor de zomervakantie.
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7.

8.

9.

10.

Agendapunten:
Evaluatie:
7.1 Koningspelen: Anita en Nienke hebben geholpen met ranja en de
versnapering bij de onderbouw. Verder geen bijzonderheden.
7.2 Koningsdag: Het programma is eerder gestopt i.v.m. de
weeromstandigheden. Het aantal deelnemers en vrijwilligers loopt terug;
mogelijk reden hiervan zou de meivakantie kunnen zijn en eventueel de
Koningsspelen die een paar dagen ervoor worden georganiseerd.
Tijdens de evaluatie is besproken dat er volgend jaar breder gekeken zal
worden naar de invulling van Koningsdag door o.a. de buurtcoaches,
sportverenigingen, scholen en schutterij.
7.3 Avondvierdaagse: Is al met al goed verlopen. Volgend jaar duidelijk de
uiterlijke inleverdatum van de aanmeldingsbriefjes aangeven en eventueel op
de FB-pagina vermelden. Na deze datum kan er niet meer via school worden
meegelopen.
Het inleveren van het aanmeldingsformulier en geld voor de medaille moet in
een gesloten envelop voorzien van naam, zodat het duidelijk is wie er betaald
heeft.
Duidelijke afspraken maken over wat wel en niet mag (geen buggy’s), niet
teveel begeleidende ouders. De OR deelt de begeleiders in en het liefst vaste
begeleiders per groep.
Projecten:
8.1 Afscheid groep 8: De musical wordt opgevoerd in de culturele zaal van de
Pol en begint om 19.30 uur. Om 19.00 uur koffie/thee op school. Monique en
Marcia helpen hierbij. Susan zal mogelijk na de musical helpen. Koekje bij de
koffie wordt door de kinderen zelf geregeld door de verkoop van een
stroopwafel. De opbrengst gaat naar een goed doel. Anita zal ’s-middags de
koffie klaarzetten en aan de leiding van de bso vragen of zij deze willen
aanzetten.
Om 18.00 uur is er een, door de ouders verzorgd, buffet voor de kinderen en
team. Het drinken hierbij wordt door de OR geregeld.
Na de musical is er op school een samenzijn voor kinderen/ouders/team.
Team regelt drinken bij het Pömpke. Chips/nootjes regelt OR.
Rondvraag
Geen opmerkingen.
Sanne neemt het woord en bedankt de afscheidnemende OR-leden: Ellis,
Ellen, Brigitte en Carola hartelijk voor hun geweldige hulp en inzet en
overhandigt hen een bloemetje namens het team.
Sluiting
Marcia sluit om 21.30 uur de vergadering.
volgende vergadering: maandag 29 augustus 2016 om 20.00 uur
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