Kort verslag vergadering oudervereniging 5 februari 2015

1.

De voorzitter opent de vergadering.

2.

Nieuwbouw: De directie ligt toe. Maquette wordt getoond, gemaakt door een
buurtbewoner. Huidige gymzaal (links van voorzijde) en rechter lokalen gaan weg,
middenstuk blijft bestaan. Planning is strak, oplevering moet voor de zomervakantie
plaatsvinden.

3.

Notulen: goedgekeurd.

4.

vrijwillige ouderbijdrage: MR vraagt zich af of OR zich goed gepresenteerd heeft naar
(nieuwe) ouders toe, wat we doen, waar we het geld voor gebruiken. Folder voor de nieuwe
ouders. Voorheen ook presentatie op de informatieavond over de activiteiten en financiële
verantwoording. Leden zijn het er over eens dat we ons beter kunnen profileren, dit wordt in
ieder geval opgepakt via de nieuwsbrieven.
MR gaf aan dat het bij niet-betalers wenselijk kan zijn om ze persoonlijk (eventueel via de
directie) te benaderen. Kinderen die na 1 januari instromen, hoeven geen ouderbijdrage te
betalen. Er volgt wat discussie over het tijdstip en de manier van het verstrekken van info
over de OR aan nieuwe ouders.
Geopperd wordt dat de leerkracht die nieuwe ouders (oudste kind) bezoekt, een infoenvelop met info over de OR en een ouderhulplijst bij de ouders achterlaat. De voorzitter
gaat dit overleggen met het team.
Vaker/actiever werven voor hulpouders ipv dmv een lijst die 1x per jaar verstrekt wordt en
ingeleverd kan worden.

5.

evaluatie kerst: richting team: hulpouders opruimen door team georganiseerd. Kerstbomen
moeten nog aangekocht worden, versiercommissie informeert bij Audrey over de hoogte.
Kerst beetje in het water gevallen door annulering.

6.

lopende commissies:
Carnaval: loopt voorspoedig,
Carnavalsoptocht: 115+ kinderen. Stoppelkaters kreeg geen respons van school ondanks 4
contactmomenten. Niet benoemd wie contactpersoon voor de OR is. De voorzitter neemt dit
op met het team.
Pasen: 1e overleg met team gehad, voedselbank Raalte is het goede doel geworden.
Schoolreisje: De bussen zijn inmiddels geregeld.

7.

lief en leed vanuit het team: Marleen en Annemarie binnen 2 maanden met
zwangerschapsverlof, gekeken wordt in eerste instantie naar interne vervanging.

8.

rondvraag: kledingcontainers: van Welsum, normaal 20 cent p/k. idee om vaker te doen of
een vaste container te laten plaatsen. Er wordt geinformeerd naar de mogelijkheden.
Het afscheidscadeau voor groep 8 is al geregeld.
Tamara: communiefoto’s, Diane wil geen foto’s meer maken per direct. Monica stopt per
volgend jaar. Eventuele vervanger is Refik Kose. Or gaat daar mee akkoord.

