Oudervereniging KC de Bolster
Kastanjelaan 2, 8102 JH Raalte
Telefoon : 0572-362220

VERGADERING OUDERVERENIGING
DATUM
: Maandag 11 juli 2016
PLAATS
: Koffiekamer
AANVANG : 20.00 uur

Notulen

1.

Opening, nieuwe leden worden welkom geheten. Kort voorstelrondje volgt.

2.

Notulen vorige vergadering: geen opmerkingen

3.

Ingekomen stukken en mededelingen: nvt

4.

Mededelingen team: geen mededelingen. Lage opkomst voor meester
Gerard zijn afscheid.

5.

Lopende commissies:
Schoolfeest: loopt voorspoedig, hoofdlijnen vd planning zijn rond.

6.

Actielijst: gesproken wordt over het afscheid van Audrey, de voorzitter pakt
dit op, we willen haar niet zonder gebaar laten gaan.

7.

Lief en leed, geen mededelingen

8.

Ouderhulplijst: concreter maken, zodat ouders van tevoren gericht vrij
kunnen nemen. Data erbij vermelden zodra ze bekend zijn. De voorzitter
stuurt mail door met de data. Twee OR leden werken de lijst bij, zolang het
‘digibord’ nog niet in de lucht is. Ouderhulplijst in stukken knippen en in de
tijd uitgeven. Gesproken wordt over het koffieschenken op de
ouderavonden. De voorzitter gaat de directie informeren dat wij hiervoor
geen ouders meer kunnen/willen leveren.

9.

Ipc thema’s en schoolreis: doorschuiven naar volgende vergadering

10.

(al dan niet) vrijwillige bijdrage oudervereniging: er ontstaat wat
discussie. Duidelijk is dat de kinderen niet de dupe mogen worden van
niet-betalende ouders. Ouders apart laten betalen voor de schoolreis is
geen optie, met name niet voor de ouders die net boven het minimum
vallen en hierdoor niet in aanmerking komen voor stichting Leergeld.

11.

Rondvraag:
RV: de cadeautjes van Sinterklaas zijn opgehaald door vluchtelingenwerk.
RV: attentie voor de fotografe voor het uitzoeken van de foto’s voor de usb
stick van groep 8.
RV: gespard wordt over de infoavond in het nieuwe schooljaar. Een
duidelijk besluit wordt niet genomen.
RV: geen cadeaus aan diverse ouders die geholpen hebben, alleen een
bedankt-mail met foto’s van de activiteiten.

12.

Sluiting

