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

VERGADERING OUDERVERENIGING
DATUM
: Maandag 7 maart 2016
PLAATS
: Koffiekamer
AANVANG : 20.00 uur

Notulen

1.

Opening

2.

Notulen vorige vergadering: het ‘volmelden’ van de kledingcontainer blijft
de verantwoordelijkheid van Miranda, Mieke zal aanvullend melding doen
indien nodig. Zij neemt dus niet de taken over.
De vergunning voor het oud papier is per locatie vastgelegd, voor 2016
blijven de locaties gehandhaafd. Voor 2017 is de bovenbouwlocatie een
bespreekpunt met de gemeente.
Overgebleven cadeautjes van Sinterklaas gaan niet naar de Voedselbank,
zij hebben geen interesse. Vluchtelingenwerk zal benaderd worden.

3.

Ingekomen stukken en mededelingen:
er is een mail binnengekomen van Jantje Beton. Kinderen kunnen namens
school loten verkopen. De helft van de opbrengst is voor JB, de andere
helft voor school en/of OR. De secretaresse heeft hierover gemaild met
Audrey, nog geen respons. Besloten is om de voorwaarden uit te zoeken,
Audrey nog eens te benaderen en de OR (volgende vergadering) te
raadplegen, of we dit willen oppakken.

4.

Mededelingen team, geen mededelingen

5.

Evaluatie commissies

carnaval op school: alles ging voorspoedig, ook verspreid over de twee
locaties.
Carnavalsoptocht: volgend jaar proberen aan te sluiten bij schoolthema.
Eerder opstarten zodat er meer werk van gemaakt kan worden en bij de
optocht later starten ivm te lange duur voor de kinderen.
6.

Lopende commissies:
Pasen: groep 3 en 5 gaan naar de Voedselbank. Groep 6 tm 8 moet nog
wat bedacht worden, een aflevering van het Klokhuis zal in ieder geval
worden bekeken. In 2017 zou het (vanuit de OR) wenselijk zijn om ook
andere opties te hebben dan alleen de Voedselbank.
1e heilige communie: zie apart agendapunt, geen verdere informatie.
Schoolreis: loopt voorspoedig, een aantal locaties zijn al vastgelegd. De
invulling van de dagen zelf moet nog plaatsvinden.

7.

Actielijst: zie actielijst.

8.

Standpunt kosten 1e H.C. 2017 betaalt OR mee of niet?
Dit punt gaat naar de volgende agenda, een aantal argumenten voor en
tegen staan hieronder genoemd, bij voltalligheid bij de volgende
vergadering kunnen we een beslissing nemen.
Argumenten voor: altijd gedaan, dus voortzetten
Katholieke school, hoort erbij, ongeacht of je er gebruik van wilt maken.
Argumenten tegen: altijd gedaan, dus stopzetten
Leeuwendeel van de kinderen en/of ouders/verzorgers is niet Katholiek,
alle niet Katholieke ouders betalen hieraan mee.

9.

Lief en leed: juf Claudy is zwanger en juf Laura gaat trouwen.

10.

Rondvraag: een OR lid wil weten of gezamenlijk met de M.R. het jaar
afsluiten akkoord is: ja, is akkoord.

11.

Sluiting

