Notulen OR
14 -09-2017
Aanwezig: John, Wouter, Wendy, Lenneke, Sanne, René, Mireille , Annika (later) en Cindy
Afwezig m.k: Kyona, Barbara, Astrid, Mirabel, Monica en Francis

1)

Opening
Door Mireille

2) Mededelingen
- Schoolvoetbaltoernooi gaat stoppen. Er is een daling van deelnemende teams en er zijn te
weinig vrijwilligers. School staat in contact met gemeente hierover. Willen we nu zelf de
organisatie op ons nemen?
- Notulen van de laatste vergadering voor de zomervakantie nog niet ontvangen. Annika deze graag
mailen en op de site zetten van school. Via Nathalie.
- Mireille neemt contact op met Jolanda wbt het schaken.
- Schoolfotograaf komt op 30 oktober. Lenneke zal vanuit de OR hierbij aanwezig zijn voor het
maken van de broertjes en zusjes foto´s. Karen van Driel coördineert dit vanuit school.
Afgesproken is dat Barbara ook een fotosessie gaat doen. Datum nader te bepalen.
-

-

Vraag aan Mirabel of zij de OR-stukjes waarin we ons voorstellen heeft ingeleverd bij
Nathalie.
Sanne is benaderd door Maarten Clement van de scouting ivm het voortzetten van de
wandelvierdaagse. René is benaderd door de Trudoschool. De datum is veilig gesteld. Sanne
gaat contact opnemen met de Trudoschool en de Wilhelmina om te kijken of samenwerken
mogelijk is.
De afspraak ligt er nu dat een werkgroep 3 weken vooraf zorgt voor een intekenlijst voor
hulpouders. Ook zorg draagt voor een informatief stukje in Het Lindeboom Blaadje. De
leerkrachten kunnen benaderd worden om via klasbord een oproep te doen per activiteit.

Op deze manier willen we proberen meer ouders bij onze schoolactiviteiten te betrekken.
Annika en Sanne gaan ook een flyer maken om de OR te promoten.
Mireille schrijft een stukje over de OR in het Lindeboom Blaadje.
3) Actielijst vergadering
4) Ingekomen stukken
5) Werkgroepen
Zie lijst voor de indeling. Mireille zal deze naar eenieder versturen.
6) Mededelingen school

7)
8)

9)
-

10)
11)
-

-

René vertelt dat het team een fijne start heeft gehad nu als Kindcentrum De Lindt.
5 oktober staking
Mededelingen MR
Financiën
Er is nog geen overdracht geweest tussen Jolanda en Monica. Monica zal de nieuwe
begroting van de OR maken. Deze zal worden vastgesteld op de volgende vergadering. René
en Monica gaan strakke lijntjes onderhouden wbt de vrijwillige ouderbijdrage.
Vraag vanuit de Carnavalswerkgroep of de 150euro is overgemaakt.
Activiteiten
Het Goede Doel
Dit staat al een tijd op de agenda. Kyona en Barbara hebben contact gehad met René. Niels,
een oud-leerling, tennist op hoog niveau. Eventueel zouden we het goede doel aan hem
kunnen koppelen. Dit punt komt terug op eerstvolgende vergadering.
Monica regelt busvervoer voor de schoolreis.
Evaluatie
Afscheid groep 8 was leuk. De honkbalwedstrijd en het `uitfietsen` was speciaal.
Rondvraag
Wouter vraagt hoe het staat met de realisatie van het vernieuwde schoolplein. René vertelt
dat de lijntjes met de gemeente in gang zijn gezet. De afgelopen 2 jaar is er achter de
schermen al hard gewerkt. Patrique Dankers is er vanuit de MR ook mee bezig.
Op dit moment worden er offertes aangevraagd wbt de verschillende speeltoestellen en het
sportveld.
Er zit 160.000euro in het plan waarvan de gemeente 100.000euro investeert voor de
openbare ruimte.
Sanne zegt dat de website niet up to date is. Staat nog veel oude informatie op. Nathalie is
bezig met het aanpassen van de site.
Schoolkalender is in de maak. Moest veel aangepast worden ivm Het Kindcentrum.
Facebook is ook onder constructie. Gaat ook verder als Kindcentrum de Lindt.
Vraag van Francis om de vergaderdata op verschillende dagen te houden.
Noteer de volgende data in je agenda:
Maandag 6 november (onder voorbehoud ivm vergadering MR)
Dinsdag 9 januari
Woensdag 4 april
Donderdag 7 juni
Aanvang 20.00u.

Eindtijd vergadering 21.30u.
Cindy

