Notulen OR
13-9-2018
Aanwezig: Harold, Mireille, Wouter, Linda, Wendy, Lenneke, Annika, Barbara, Kyona, Francis, Astrid
en Monica
Afwezig m.k: Sanne, Mirabel en John
1) Opening door Mireille
Speciaal welkom aan Harold.
2) Mededelingen
3) Notulen 7 juni 2018 goedgekeurd
4) Ingekommen stukken
5) Mededelingen vanuit school
Harold stelt de uitnodiging op prijs. Hij heeft een fijne start gemaakt op de Lindt.
6) Mededelingen MR
7) Financiën
Kamp groep 8 daar viel de uitgave erg mee. Monica wil met Harold om de tafel voor een
nieuwe beleidsvorming.
Leerlingenaantal staat nu op 176. Er gaat een nieuwe brief uit naar de ouders wbt de
vrijwillige ouderbijdrage. Nieuwe naam wordt “activiteitenbijdrage”. Bedrag daarmee gaat
iedereen akkoord. Ook moet de ouderhulplijst met alle data weer toegevoegd worden.
Mireille maakt deze lijst.
Wat doen we met ouders die geen bijdrage betalen?! Vanuit MR weten we dat ze naar 1
betalingsmoment willen voor heel het schooljaar. Dus geen extra bijdrages meer. Alleen het
kamp voor groep 8 vraagt om een extra bijdrage van de ouders. Komen we volgende
vergadering op terug als Monica alles goed in kaart heeft gebracht nav gesprek met Harold.
8) Werkgroepenlijst gaat rond. Iedereen zit in 2 werkgroepen.
9) Activiteiten
Herfstvoetbaltoernooi staat voor de deur. Nog geen gegevens van binnen. Wouter en John
regelen dit.
10) Evaluaties
Afscheid van groep 8 is prima gegaan. Fietsen door de school bijzonder. Slagbal ook erg leuk.
Schoolfotograaf is deze dag georganiseerd door Barbara en Kyona. Prima verlopen. Ze geven
wel aan dat alle groepen op 1 dag te veel is. Moet een verdeling komen over 2 dagen.
11) Rondvraag
Astrid en Francis: Zij zitten in de organisatie van de jeugddisco. Deze moet nieuw leven in
geblazen worden. Ze gaan dit promoten. Vanuit de wijkraad is er nog tot 2019 subsidie. Op
19 oktober a.s is de eerste disco. Eerst is er dan het Halloween feest met aansluitend de
disco.
Astrid: Wat is het budget voor het 30-jarig jubileum voor de Lindt. De werkgroep wil naar een
pretpark met de school. Vanuit bestuur krijgen we subsidie. Monica gaat dit bekijken.
Carnaval; op tijd beginnen met het werven van ouders voor de optocht.
Kyona geeft aan contact te hebben gehad met de Trudo. Willen dit jaar samen de
carnavalsviering doen. Kyona zal er zorg voor dragen dat Trudo contact opnemen met
Harold.
Cindy

