Notulen OR-vergadering 27 augustus 2019
Aanwezig: Marcia, Rijan, Jolijn, Deborah, Margo, Babs, Fedde, Femke, Marjon, Wendy, Simone,
Jora, Simon.
Notulen en actielijst vorige vergadering
De 15 km van de avondvierdaagse wordt niet meer vanuit school ondersteund. Te lang
wachten bij de stand na de 5 en 10 km.
Workshopochtend is niet ingepland voor dit schooljaar. Misschien kan er op een andere
manier wel invulling aan worden gegeven, bijvoorbeeld in aansluiting op de thema's. Elke
suggereert een thema-ochtend in de gymzaal, bijvoorbeeld elk kwartaal. Ronald plant een
overleg met Iris, Anet, Natasha en evt Macia om dit te bespreken (AP Ronald).
Babs vraagt of luizenpluizen nog wel echt nodig is. Marcia gaat dit nazoeken in de GGDrichtlijnen, en Babs en Marcia overleggen daarna. (AP Babs)
Standpunt OR is dat regelen zaal voor de musical, en eigenlijk de hele musical zelf, een
taak is voor de school. Marcia bevestigt dat, en zegt dat de OR zelf moet bepalen hoeveel
ze willen bijdragen. Simone stelt voor om Marieke, oud leerkracht, te vragen hoe dit in het
verleden is gegaan. Simon stelt voor dat OR de kosten van het afscheid draagt, en school
die van de musical/zaal.
Activiteiten
Juffenfeest is op 11-9 in het Kwekkeltje (groep 1-3). Nog op zoek naar een bus o.i.d. voor
het vervoer van de 5 juffen. Er zijn nog geen nieuwe shirtjes. Babs stelt voor om papieren
armbandjes te kopen, in combinatie met een kledingvoorschrift. Dat laatste is misschien
ook voldoende, bijvoorbeeld allemaal een oranje shirt.
In de discussie over de shirtjes komt een voorkeur voor donkerblauw naar voren. Andere
scholen hebben die voor zover bekend nog niet. Marcia wil graag zeker weten dat andere
scholen het niet hebben, wel fijn als het uniek is. Ook bij eventuele sporttoernooien (die er
nu niet zijn) is een unieke kleur erg handig. Marcia geeft ook aan dat een ouderbijdrage
van €25 erg laag is, dus dat het geen probleem is die te verhogen als dat nodig is.
Babs geeft aan dat ze idee voor laatste schooldag heel goed vond, maar dat de uitvoering
beter kon. O.a. heel slecht te verstaan. Eerste schooldag had Marcia boxen geregeld
(geleend). De conciergie heeft de huidige boxen vastgemaakt aan het plafond, zonder
overleg. Simon geeft aan dat het fijn is dat ze goed vastzitten, maar nu zijn ze niet meer
voor andere dingen te gebruiken. Voorstel extra speaker voor buiten (kosten ca. €300),

investering te delen door OR, school en Kanteel (AP Simon). Simon was blij dat Marcia
regie eerste schooldag heeft overgenomen. Wendy vond het wel heel onduidelijk voor de
kinderen. Het is op zo'n eerste dag wel fijn om ze in rustig naar hun eigen klas te brengen,
en daar is iedereen het wel mee eens. Simon vindt dit een duidelijk signaal, en gaat
nadenken over een andere invulling. Er was een bedrijf ingeschakeld om het schoolplein
goed schoon te maken aan het eind van de vakantie, maar dat is heel slecht gebeurd (ze
zijn alleen met bladblazers in de weer geweest). Een aantal OR-leden hebben daarom op
de zaterdag voor de eerste schooldag zelf de bezem te hand genomen.
Nieuwe app
Marcia is blij met de nieuwe app, maar geeft aan dat hij nog niet voor alle leerkrachten
werkt. Simon suggereert een korte handleiding/instructie voor gebruik van app, zodat
iedereen het op dezelfde manier gebruikt (AP DB). Dan kan alle communicatie vanuit de
OR naar ouders via de app. Els helpt in ieder geval tot de kerstvakantie met de
app/website, en zo nodig nog langer.
Commissies 2019-2020
Sinterklaas: Er moet het liefst nog een ouder van groep 4 of lager bij ivm de cadeautjes,
en bijvoorkeur nog een kleuterouder. Anet en Femke willen wel helpen. Er wordt
opgemerkt dat er in groep 5 vorig jaar surprises waren, en niet iedereen was daar blij
mee. De commissie neemt het mee, het kan eventueel allebei. Marcia geeft aan dat bij de
meeste scholen vanaf groep 5 surprises worden gedaan.
Kerst: volgende keer bonnetjes voor de drank, bijvoorbeeld 4 per persoon, en daarna
betalen (een klein bedrag). Laatste keer waren er ouders die wel erg vaak glühwein
kwamen halen. De vraag wordt gesteld of de kerstviering (en ook de paasviering) weer
terug moet komen, maar dat is een taak van school, niet van de OR.
Carnaval: Nu we een nieuwe naam hebben, moet er eigenlijk wel weer een nieuw
embleem komen. Simon neemt dit mee in de omgeving (AP Simon).
Sponsorloop/goed doel: In het verleden was regel dat er om een jaar een grote actie was
voor een goed doel, en het andere jaar iets kleins (bijvoorbeeld de kerstkaartenactie).
Laatste grote actie (sponsorloop) was in schooljaar 2017-2018. Nu is er niks ingepland.
Marcia bespreekt dit met het team.
Schoolreisjes: Groepen 1-3 staan voorlopig op dinsdag 12 mei, groepen 4-7 op
donderdag 14 mei. Jolijn en Rijan willen graag meehelpen.
Koningsspelen: Wendy en Margo stoppen ermee. School regelt alles rond de sporten en
spelen, de OR zorgt alleen voor de catering. Deborah en Jolijn willen dit wel oppakken.
Avondvierdaagse: Kim stopt ermee, Reinier heeft afgelopen keer al meegelopen. Wendy
wil hem wel helpen.
Elke en Wendy zijn vorig jaar gestart met de pilot "klassenoudjes" in groep 7 en 8.
Ouderen worden dan aan een klas gekoppeld, en kunnen dan bijvoorbeeld zo nu en dan
komen vertellen over vroeger. Nog op zoek naar een preciezere invulling.
Marcia vraagt of er geen allergiecommissie is. Antwoord is nee, en mening is ook dat dat
taak van school is, niet van OR.
De commissie-indeling voor 2019-2020 is daarmee als volgt:

Vergaderingen 2019-2020
Afgesproken wordt om weer afwisselend op maandag en dinsdag te vergaderen, ca. elke
2 maanden. ALV wordt ingepland na de herstvakantie. Ook wordt er weer een
nieuwjaarsborrel gepland voor OR, leerkrachten, en mensen Kanteel. Ronald plant de data
en stuurt ze rond. (AP Ronald)
Rondvraag
Babs vraagt wanneer afscheid Fred is, en of wij als OR iets moeten doen. Marcia geeft aan
dat hij het klein wil houden, op de Zuiderster.
Simon zegt dat we moeten nadenken over hoe facturen van de oudervereniging rond te
sturen, op een manier die AVG-proof is. Het kan bijvoorbeeld misschien via ParnasSys. (AP
Simon).

