Datum: 7 november 2016, 19.30
Notulen vorige vergadering: de nieuwsbrief wordt per commissie aan Jurgen aangeleverd. Gecheckt
wordt of er een deadline is voor het aanleveren.
Er volgt een discussie over het aftreden van Marc of de directie en/of MR hier iets over te zeggen
heeft. Conclusie: we zijn een zelfstandige vereniging, geregistreerd bij de KvK. Directie noch de MR
heeft hier iets over te zeggen. Wel kan men bezwaar maken tegen een nieuwe penningmeester
zodra die zich aanmeldt, mits met reden omkleed. De OR als geheel beslist uiteindelijk.
Lopende commissies:
Sinterklaas: cadeautjes zijn binnen. 1 dec cadeautjes inpakken. Schoen zetten is op 22 november.
Brief mee week ervoor. Hulpouders moeten nog geregeld worden. Bovenbouw vrijdag brief mee
voor de surprises, donderdag moet het geld al uitgegeven worden. Sint komt in de onderbouw ’s
ochtends, in de bovenbouw ’s middags.
De gymzaal gaat weg, waardoor dit vervalt als mogelijke opslagruimte. Er is al een oproep gedaan
aan alle ouders, maar helaas zonder resultaat. Niet alleen de OR kampt met ruimtegebrek ook school
heeft onvoldoende opslagruimte. De OR overlegt met Jurgen hoe we hier gezamenlijk mee omgaan,
aangezien volgend jaar sowieso 1 leslokaal tekort zal zijn. De zaal zonder vloer wordt dan ook
klaslokaal.
Raamschilderingen: de dames hadden aangegeven te stoppen, 1 dame blijft nog een jaar, aangevuld
met een nieuwe dame. De versiercommissie coördineert dit.
Kerst: Dit jaar wordt een kerstmarkt gehouden. Doel van markt is nog niet bekend. Het team zal
inventariseren bij de klassen wat de kinderen een goed idee vinden.
1e H.C. 18 juni, fotograaf geregeld, de ouder vanuit de Pauluskerk regelt dit verder.
Lief en leed, geen vermelding.
Busreis: Bokke heeft de vraag neergelegd of de middelen voor Nemo ingezet kunnen worden voor ipc
thema’s . Ook ligt de vraag of Nemo behouden moet blijven. Besloten wordt om Bokke voor de
volgende vergadering uit te nodigen om zijn verhaal toe te lichten. Los daarvan moet de OR besluiten
of we ouderbijdragen in willen zetten voor ipc thema’s. Agendapunt voor na Bokke zijn toelichting.
Extra opbrengsten: Hier wordt over nagedacht. Wellicht een oud-ijzeractie?
RV: foto van de app wordt besproken, app die de nieuwsbrief zou vervangen. Goed idee, bij MR loopt
al iets dergelijks.

