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

VERGADERING OUDERVERENIGING
DATUM
: Maandag 13 juni 2016
PLAATS
: Koffiekamer
AANVANG : 20.00 uur

Notulen

1.

Opening, de directeur krijgt het woord en geeft zijn motivatie over de
annulering van de schoolreis. De MR is vertegenwoordigd vanwege het
ouderpanel dat enkele weken geleden gestart is. Hierbij wordt ‘at random’
bij ouders het beleid voor de komende schooljaren gepolst.
Ook bij de OR-ouders leeft de teleurstelling over het annuleren van de
schoolreis. Verschillende argumenten voor en tegen worden uitgesproken,
evenals diverse tips en adviezen om een volgende schoolreis met genoeg
hulpouders door te kunnen laten gaan. Een voorzichtige toezegging met
datum wordt besproken, evenals de voorkeur van de directeur om de
nieuwe schoolreis significant anders aan te pakken, om mogelijke
vervelende reacties van ouders te voorkomen. De OR deelt deze mening
niet, maar zal met deze voorkeur rekening houden zodra de nieuwe
schoolreis doorgesproken wordt met het team.
Er wordt afgesproken dat een evaluatie op korte termijn zal volgen, evenals
een brief naar de ouders waarin duidelijk naar voren moet komen dat de
reacties serieus genomen zijn.
Nadat dit onderwerp is afgerond verlaten de directie en de MR de
vergadering en gaan we over tot de reguliere vergadering.

2.

Notulen vorige vergadering: geen opmerkingen

3.

Ingekomen stukken en mededelingen: nvt

4.

Mededelingen team: het vertrek van Audrey: hier is een protocol voor, de
penningmeester kijkt na wat we mogen en kunnen.

5.

Evaluatie commissies

Schoolfoto’s: de fotografe stopt niet met foto’s maken persé, ze is alleen
gestopt met het foto’s maken voor de H.C. Er wordt geopperd om in 2017
de foto’s te laten bekijken op de locatie en ze dan direct te laten betalen
i.p.v. eerst de foto’s ontvangen en achteraf (niet) betalen.
6.

Lief en leed: juf Jacqueline zal dit schooljaar niet meer terugkomen.

7.

Rondvraag:
RV: de cadeautjes van Sinterklaas zouden in de gymzaal moeten liggen.
RV: opnieuw wordt benoemd dat we straks geen opbergruimte meer
hebben. De voorzitter meldt dat we van school een box mogen huren als
we echt niets kunnen vinden.
RV: ouderhulplijst moet concreter en liefst gevuld met alle al bekende data.
Agenderen voor 11/7/16 en met agenda en notulen meesturen.

8.

Sluiting

