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Aanwezig:	  Jeanine,	  Teunis,	  Gerlanda,	  Jolanda	  S.,	  Jolanda	  W.,	  Natascha,	  Petra,	  Mieke	  en	  Severine	  
Afwezig:	  Eveline,	  Mireille,	  Chantal,	  Marjolein,	  Stephanie,	  Bianca,	  Heidi,	  Caroline	  
  
1.   Opening	  

De	  vergadering	  wordt	  geopend	  en	  iedereen	  wordt	  van	  harte	  welkom	  geheten.	  Speciaal	  
welkom	  voor	  Severine,	  nieuw	  lid.	  

	  
2.   Goedkeuring	  notulen	  09-‐09-‐2015	  

Er	  zijn	  geen	  op-‐	  of	  aanmerkingen	  en	  de	  notulen	  worden	  hierbij	  goedgekeurd.	  
	  

3.   Mededelingen	  team	  
Caroline	  is	  afwezig	  wegens	  ziekte.	  Zij	  heeft	  twee	  punten	  doorgegeven	  om	  te	  bespreken:	  
-‐	  	   Is	  er	  nog	  geld	  over	  van	  de	  wens	  van	  de	  kinderen	  voor	  de	  onderbouw?	  Zij	  zouden	  graag,	  

indien	  mogelijk,	  rijdend	  buitenmateriaal	  aanschaffen	  van	  dit	  geld.	  Er	  is	  nog	  geld	  
beschikbaar.	  Teunis	  zal	  kijken	  voor	  welk	  bedrag	  materialen	  aangeschaft	  kunnen	  worden.	  

-‐	  	   Voor	  het	  afscheid	  van	  Sjaak	  wil	  het	  team	  groepjes	  samenstellen	  waarin	  ook	  de	  OR	  
plaatsneemt.	  Een	  groepje	  wat	  zaken	  rondom	  de	  receptie	  regelt	  en	  een	  groepje	  wat	  een	  
kinderdag	  organiseert.	  Diverse	  ouders	  zijn	  enthousiast	  en	  willen	  meedoen	  en	  mee	  
denken	  echter	  zouden	  we	  graag	  eerst	  wat	  meer	  informatie	  krijgen	  (data	  etc.)	  voor	  er	  
definitief	  toegezegd	  wordt.	  	  
	  

4.   Ingekomen	  post	  
Er	  is	  een	  brief	  van	  de	  Coloradokevers	  binnengekomen	  voor	  deelname	  aan	  het	  Schlagerbal.	  
Het	  Schlagerbal	  is	  op	  10	  januari	  2016.	  Natascha	  heeft	  de	  brief	  meegenomen	  en	  onze	  school	  
aanmelden.	  
	  

5.   Evaluaties	  
	  
Kamp	  groep	  8	  
De	  OR	  is	  dit	  jaar	  niet	  gegaan	  i.v.m.	  afmeldingen	  en	  ziekte.	  Uiteindelijk	  ging	  het	  avondspel	  niet	  
door	  vanwege	  het	  slechte	  weer.	  
	  
Klassenouderbijeenkomst	  
Deze	  is	  verplaatst	  naar	  dinsdag	  13	  oktober	  i.v.m.	  dat	  nog	  niet	  alle	  informatieavonden	  hebben	  
plaatsgevonden.	  Deze	  zal	  op	  de	  volgende	  vergadering	  nog	  ter	  sprake	  komen.	  
	  
Dag	  van	  de	  leraar	  
Aan	  alle	  personeelsleden	  van	  de	  Ratel	  is	  een	  klein	  gevuld	  snoeppotje	  met	  een	  bedankje	  door	  
de	  OR	  uitgedeeld.	  
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6.   Stand	  van	  Zaken	  
	  
Kinderboekenweek	  
Er	  was	  een	  hele	  leuke	  opening	  met	  ‘proefjes’.	  Vervolgens	  hebben	  alle	  klassen	  een	  opdracht	  
gekregen	  waarbij	  ze	  volgende	  week	  de	  opdracht	  moeten	  presenteren	  in	  een	  tentoonstelling.	  
Ook	  zijn	  de	  geschenken	  (boeken)	  uitgedeeld	  in	  de	  groepen.	  
Er	  is	  geen	  hulp	  meer	  nodig	  van	  de	  ouderraad	  bij	  de	  afsluiting	  en	  voorleeswedstrijd.	  
	  
Sinterklaas	  /	  Kerst	  
De	  eerste	  vergadering	  van	  Sinterklaas	  is	  donderdag	  22	  oktober.	  Sinterklaas	  komt	  op	  
donderdag	  3	  december.	  Het	  Sinterklaasjournaal	  wordt	  gevolgd.	  	  
	  
De	  eerste	  vergadering	  van	  Kerst	  is	  op	  dinsdag	  20	  oktober.	  Gerlanda	  probeert	  deze	  te	  
verzetten	  naar	  woensdag	  21	  oktober	  omdat	  dinsdag	  20	  oktober	  niet	  uitkomt.	  Mieke	  zal	  
aansluiten	  bij	  de	  Kerstcommissie.	  	  
	  
Gebrainstormd	  over	  voor	  Kerstactiviteiten?	  	  
-‐	  Graag	  weer	  een	  keer	  een	  Kerstdiner.	  	  
-‐	  Graag	  een	  gezamenlijke	  activiteit	  met	  de	  gehele	  school	  (buiten	  Kerstmarkt/Elzendaalcollege	  	  
	  	  	  voorstelling)	  
	  
Leuke	  ideeën	  voor	  activiteiten	  graag	  doorgeven	  aan	  een	  van	  de	  leden	  van	  de	  Kerstcommissie.	  
	  

7.   Spooktocht	  
Wanda	  heeft	  gevraagd	  of	  de	  OR	  mee	  wil	  helpen	  (evt.	  als	  spook	  of	  bij	  inschrijving)	  met	  de	  
spooktocht	  die	  de	  buurtvereniging	  Pagepark	  en	  de	  wijkvereniging	  Gennep	  Zuid	  organiseert.	  
De	  start	  is	  bij	  de	  Ratel.	  Het	  is	  een	  onduidelijk	  of	  dat	  ze	  bedoelen	  dat	  wij	  bijvoorbeeld	  
meehelpen	  bij	  de	  start	  of	  dat	  ze	  gebruik	  mogen	  maken	  van	  de	  Ratel.	  Jeanine	  zal	  dit	  nog	  
navragen	  en	  eventueel	  doorverwijzen	  naar	  Sjaak.	  Er	  zijn	  wel	  OR	  leden	  enthousiast	  om	  te	  
helpen	  maar	  willen	  eerst	  weten	  of	  de	  kinderen	  meedoen	  aangezien	  ze	  anders	  als	  begeleiding	  
mee	  moeten	  lopen	  en	  niet	  kunnen	  helpen.	  	  
	  
Indien	  je	  graag	  mee	  wilt	  helpen,	  graag	  doorgeven	  aan	  Jeanine	  en/of	  Wanda.	  
	  

8.   Rondvraag	  
-   Omdat	  het	  niet	  altijd	  duidelijk	  is	  welke	  activiteiten	  plaatsvinden	  of	  wanneer	  de	  OR	  wel	  of	  

niet	  aanwezig	  is,	  wordt	  afgesproken	  dat	  na	  elke	  vergadering	  van	  de	  commissie	  met	  het	  
team	  de	  afspraken	  naar	  iedereen	  worden	  doorgemaild.	  Zo	  is	  iedereen	  op	  de	  hoogte	  van	  
de	  stand	  van	  zaken	  van	  een	  activiteit.	  	  

-   Natascha	  twijfelt	  of	  er	  voldoende	  mensen	  in	  de	  carnavalscommissie	  zitten.	  Severine	  
geeft	  aan	  graag	  aan	  de	  carnavalscommissie	  toegevoegd	  te	  worden.	  Bij	  dezen.	  

-   Discussie	  over	  geloofsovertuiging	  en	  vrije	  (feest)dagen	  doorverwijzen	  naar	  Sjaak.	  	  
	  

De	  vergadering	  wordt	  gesloten,	  de	  volgende	  vergadering	  is	  op	  	  
Woensdag	  18	  november	  2015	  


