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 2e  Dwarsweg  77    6591  XP  Gennep  
   telefoon  (0485)  540235    fax  (0485)  540236  
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Aanwezig:	  Mireille,	  Teunis,	  Gerlanda,	  Jolanda	  W.,	  Jolanda	  S.,	  Natascha,	  Severine,	  Petra,	  Jeanine,	  
Maartje	  en	  Lisette.	  
Afwezig:,	  Heidi,	  Eveline,	  Mieke,	  Chantal,	  Marjolein,	  Stephanie,	  Bianca	  en	  Anita.	  
  
1.   Opening	  

De	  vergadering	  wordt	  geopend	  en	  iedereen	  wordt	  van	  harte	  welkom	  geheten.	  
	  

2.   Kennismaking	  Lisette	  Frietman	  en	  nieuw	  OR-‐lid	  Maartje	  Giesbers	  
Zowel	  Lisette	  als	  Maartje	  stellen	  zich	  voor.	  	  
	  

3.   Goedkeuring	  notulen	  21-‐01-‐2016	  
De	  vraag	  heerst	  of	  er	  iets	  geplaatst	  is	  op	  de	  padlet,	  zie	  punt	  2.	  Hier	  is	  minimaal	  op	  
gereageerd.	  Er	  zal	  wellicht	  gekozen	  worden	  voor	  een	  andere	  opzet.	  
	  
Verder	  zijn	  er	  geen	  op-‐	  of	  aanmerkingen	  en	  worden	  de	  notulen	  hierbij	  goedgekeurd.	  
	  

4.   Mededelingen	  team	  
-‐	  Joke	  is	  weer	  gedeeltelijk	  begonnen	  met	  werken.	  	  
-‐	  Vanuit	  het	  team	  de	  complimenten	  nog	  aan	  de	  carnavalscommissie	  voor	  het	  lied.	  
	  

5.   Ingekomen	  post	  
Geen	  bijzonderheden.	  
	  

6.   Evaluaties	  
	  
Informatieavond/inschrijfdag	  nieuwe	  leerlingen	  
Bij	  de	  informatieavond	  was	  sprake	  van	  miscommunicatie	  waardoor	  Sjaak	  ook	  het	  gedeelte	  
van	  de	  OR	  op	  zich	  genomen.	  Ook	  bij	  de	  inschrijfdag	  was	  wegens	  omstandigheden	  een	  groot	  
gedeelte	  van	  de	  dag	  niemand	  aanwezig	  vanuit	  de	  OR.	  
	  
Bij	  beiden	  is	  het	  wel	  van	  toegevoegde	  waarde	  dat	  er	  leden	  van	  de	  OR	  aanwezig	  zijn,	  niet	  
alleen	  facilitair	  maar	  ook	  om	  vragen	  te	  beantwoorden	  of	  wat	  te	  vertellen	  over	  het	  reilen	  en	  
zeilen	  op	  school.	  
	  
Carnaval	  
Het	  liep	  dit	  jaar,	  ondanks	  het	  draaiboek,	  wat	  rommelig	  waardoor	  er	  dingen	  niet	  liepen	  zoals	  
eigenlijk	  zou	  moeten	  en	  er	  hierdoor	  onvrede	  heerste.	  Jeanine	  heeft	  vanuit	  de	  hulpouders	  een	  
mail	  ontvangen	  waarin	  ze	  hun	  onvrede	  uitte	  over	  de	  keren	  dat	  ze	  gevraagd	  waren	  om	  te	  
helpen.	  De	  ene	  keer	  waren	  te	  veel	  ouders	  aanwezig,	  de	  andere	  keer	  was	  er	  niemand	  
aanwezig	  vanuit	  de	  OR	  om	  te	  zeggen	  wat	  ze	  moesten	  doen	  of	  waar	  de	  spullen	  lagen.	  Dit	  is	  
spijtig	  maar	  een	  les	  voor	  de	  volgende	  keer.	  
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De	  Raad	  van	  Elf	  was	  dit	  jaar	  zeer	  enthousiast.	  De	  prinses	  en	  hofdame	  zijn	  net	  als	  de	  
dansmarietjes	  (nieuw	  dit	  jaar)	  enthousiast	  ontvangen.	  	  
	  
Puntje	  van	  aandacht.	  Natascha	  geeft	  aan	  dat	  er	  nooit	  iemand	  van	  het	  team	  komt	  kijken	  naar	  
het	  Schlagerbal.	  Dit	  is	  jammer	  omdat	  de	  kinderen	  toch	  namens	  de	  school	  uitkomen	  en	  het	  
vaak	  erg	  goed	  doen.	  Lisette	  zal	  dit	  opnemen	  met	  het	  team.	  
	  
Afscheid	  Sjaak	  	  
Deze	  dag	  is	  heel	  goed	  en	  leuk	  verlopen.	  Het	  liep	  allemaal	  zoals	  gepland.	  De	  broodjes	  
knakworst	  waren	  enthousiast	  ontvangen.	  Sommige	  leerkrachten	  moeten	  zich	  iets	  meer	  aan	  
de	  gemaakte	  afspraken	  houden,	  nu	  hadden	  enkele	  leerlingen	  hierdoor	  geen	  broodje	  
knakworst	  (zij	  hebben	  echter	  een	  ander	  lekker	  broodje	  gekregen).	  
	  
Willen	  degene	  die	  foto’s	  hebben	  gemaakt,	  deze	  doormailen	  naar	  Gerlanda	  of	  Natascha	  zodat	  
deze	  op	  de	  website	  geplaatst	  kunnen	  worden.	  
	  

7.   Stand	  van	  Zaken	  
	  
Pasen	  
Afgelopen	  maandag	  (14	  maart)	  is	  er	  een	  knutselmiddag	  geweest.	  De	  versieringen	  zijn	  door	  de	  
school	  opgehangen.	  Vrijdagochtend	  (18	  maart)	  komt	  Bjarni	  als	  Paashaas	  in	  de	  klas	  met	  
paaseitjes.	  
	  
Woensdagochtend	  (23	  maart)	  is	  het	  paaseitjes	  zoeken	  voor	  groep	  1,2	  en	  3.	  Jeanine	  en	  
Chantal	  helpen	  hiermee.	  	  
	  
Donderdag	  is	  er	  een	  eiertikwedstrijd	  in	  de	  klas,	  ’s	  middags	  is	  de	  finale	  op	  het	  schoolplein.	  
	  
Dit	  jaar	  hebben	  ze	  het	  programma,	  i.v.m.	  de	  drukte,	  wat	  meer	  verspreid.	  
	  
Schoolfotograaf	  
De	  OR	  geeft	  aan	  dat	  er	  al	  jarenlang	  onvrede	  heerst	  over	  het	  feit	  dat	  er	  alleen	  klassenfoto’s	  
worden	  gemaakt.	  	  
	  
Lisette	  geeft	  aan	  te	  bekijken	  naar	  een	  specifieke	  schoolfotograaf	  waardoor	  het	  voor	  weinig	  
onrust	  zorgt	  en	  tevens	  zorgt	  voor	  een	  snelle	  administratieve	  afwikkeling.	  Fotograaf	  Ben	  zal	  
daarom	  vooralsnog	  niet	  benaderd	  worden.	  
	  
Sportdag	  
De	  sportdag	  staat	  gepland	  op	  vrijdag	  22	  april	  2016.	  
	  
Groep	  1-‐2	  blijven	  op	  school.	  Groep	  3-‐6	  hebben	  de	  sportdag	  op	  de	  Groes	  en	  groep	  7-‐8	  doet	  
mee	  aan	  de	  gemeentelijke	  sportdag	  op	  de	  Vitesse	  velden.	  
	  
Vanuit	  de	  commissie	  is	  de	  vraag	  gesteld	  of	  er	  budget	  is	  voor	  ijsjes,	  een	  springkussen	  voor	  
groep	  1-‐2	  en	  indien	  mogelijk	  een	  stormbaan	  voor	  groep	  3-‐6.	  Volgens	  Teunis	  is	  dit	  akkoord,	  
dit	  is	  echter	  geen	  garantie	  dat	  dit	  volgend	  jaar	  weer	  kan.	  Dit	  wordt	  zo	  doorgegeven.	  
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Schoolreis	  
Er	  heeft	  een	  eerste	  vergadering	  plaats	  gevonden.	  	  
	  
De	  eerste	  opzet	  is:	  
Groep	  1-‐2	  Hemelrijk	  
Groep	  3-‐4	  Julianatoren	  
Groep	  5-‐6	  Toverland	  
Groep	  7-‐8	  Efteling	  
	  
Groep	  1-‐2	  zou	  indien	  mogelijk	  ook	  graag	  met	  de	  bus	  willen	  gaan.	  We	  moeten	  kijken	  of	  de	  
bussen	  en	  de	  parken	  financieel	  mogelijk	  zijn.	  
	  
Communie-‐	  en	  Vormselkaartjes	  
Mireille,	  Jolanda	  S.,	  Petra	  en	  Bianca	  zullen	  hiervoor	  zorgen.	  
De	  1e	  Communie	  is	  op	  zondag	  22	  mei	  2016	  en	  het	  Vormsel	  is	  op	  vrijdag	  10	  juni	  2016.	  
 

8.   Rondvraag	  
-   Lisette	  doet	  een	  oproep	  of	  er	  binnen	  de	  OR	  nog	  geïnteresseerden	  zijn	  om	  de	  groep	  

‘natuurouders’	  nieuw	  leven	  in	  te	  blazen.	  Op	  dit	  moment	  vinden	  er	  geen	  uitstapjes	  meer	  
plaats	  naar	  het	  bos	  en	  dat	  is	  jammer.	  Er	  wordt	  gekeken	  naar	  mogelijkheden	  om	  dit	  weer	  
op	  te	  pakken.	  

-   Jeanine	  geeft	  aan	  vanaf	  komend	  schooljaar	  te	  stoppen	  met	  de	  OR.	  Mede	  door	  haar	  
nieuwe	  baan	  heeft	  ze	  niet	  meer	  voldoende	  tijd.	  
In	  het	  Rateljournaal	  zal	  op	  korte	  termijn	  een	  oproep	  gedaan	  worden	  voor	  nieuwe	  leden.	  
Jeanine	  zal	  ook	  aangeven	  welke	  taken	  de	  voorzitter	  heeft.	  

-   De	  OR	  geeft	  aan	  dat	  er	  op	  dit	  moment	  weinig	  mogelijk	  is	  qua	  activiteiten,	  ze	  weinig	  
inbreng	  hebben	  en	  alles	  te	  snel	  ervaren	  wordt	  als	  onrust	  ed.	  Het	  enthousiasme	  neemt	  
hierdoor	  af	  bij	  de	  leden.	  Ook	  is	  onbekend	  wat	  de	  leerlingenraad	  bespreekt	  op	  dit	  
moment.	  Het	  zou	  goed	  zijn	  als	  zij	  ook	  meedenken	  over	  bepaalde	  zaken/activiteiten.	  
Lisette	  neemt	  dit	  op	  met	  het	  team.	  
	  
	  

De	  vergadering	  wordt	  gesloten.	  De	  volgende	  vergadering	  is	  op	  maandag	  18	  april	  2016.	  
 


