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Aanwezig:	  Mireille,	  Gerlanda,	  Jeanine,	  Maartje,	  Mieke,	  Bianca,	  Natascha,	  Jolanda	  W.,	  Stephanie	  en	  
Carolien.	  
Afwezig:	  Teunis,	  Heidi,	  Chantal,	  Petra,	  Marjolein,	  Severin,	  Jolanda	  S.	  en	  Anita.	  
  
1.   Opening	  

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

2.   Goedkeuring	  notulen	  18-‐04-‐2016	  
-‐	  
	  

3.   Mededelingen	  team	  
-   Het	  team	  is	  druk	  bezig	  met	  de	  formatie.	  Er	  is	  inmiddels	  een	  brief	  uitgegaan	  naar	  de	  

ouders	  waarin	  uitleg	  wordt	  gegeven	  over	  de	  indeling	  van	  volgend	  schooljaar.	  
-   Aankomende	  week	  wordt	  de	  kalender	  in	  de	  teamkamer	  voor	  volgend	  schooljaar	  

opgehangen.	  

4.   Ingekomen	  post	  
Geen	  bijzonderheden.	  
	  

5.   Evaluaties	  
	  
Sportdag	  
Alles	  is	  goed	  verlopen.	  Op	  de	  Vitessevelden	  is	  alles	  goed	  verlopen.	  Op	  de	  Groes	  was	  wat	  
onenigheid	  bij	  sommige	  leerkrachten	  over	  het	  tijdstip	  van	  het	  uitdelen	  van	  de	  ijsjes.	  
Leerkrachten	  hebben	  dit	  echter	  zelf	  bepaald.	  
	  
Leuke	  dag,	  goed	  weer!	  
	  
Fotograaf	  
Veel	  positieve	  reacties.	  Ook	  de	  groepsfoto	  van	  groep	  8	  is	  heel	  leuk	  geworden.	  De	  teamfoto	  
was	  wat	  minder.	  
	  
Aangezien	  dit	  het	  eerste	  jaar	  was	  dat	  met	  deze	  organisatie	  gewerkt	  werd,	  was	  het	  wel	  
redelijk	  veel	  werk	  qua	  organisatie.	  	  
	  
Het	  is	  wel	  nodig	  dat	  er	  drie	  OR	  leden	  aanwezig	  zijn	  om	  het	  allemaal	  goed	  te	  laten	  verlopen.	  	  
	  
Communie-‐	  en	  Vormselkaartjes	  
Communiekaartjes	  zijn	  zelf	  gemaakt	  (dank	  aan	  de	  commissie)	  en	  Vormselkaartjes	  zijn	  
gekocht.	  Zijn	  weer	  positief	  ontvangen.	  
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6.   Stand	  van	  Zaken	  
	  
De	  jeugd	  4-‐daagse	  
Er	  gaat	  deze	  week	  informatie	  mee	  met	  de	  kinderen.	  
	  
Maartje	  informeert	  bij	  Teunis	  waar	  de	  vlaggen	  op	  zaterdag	  opgehaald	  kunnen	  worden.	  
Maartje	  en	  Mieke	  zorgen	  dat	  de	  kinderen	  bij	  de	  intocht	  met	  de	  vlag	  lopen.	  	  
	  
Schoolreis	  
Alles	  is	  voor	  zover	  rond.	  Er	  komt	  nog	  een	  speciaal	  Rateljournaal	  en	  de	  begeleiding	  krijgt	  ook	  
nog	  een	  handleiding.	  
	  
Er	  wordt	  nog	  bekeken	  of	  er	  ijsjes	  of	  chips	  wordt	  uitgereikt.	  Wellicht	  dat	  dit	  niet	  nodig	  is	  
aangezien	  de	  kinderen	  van	  thuis	  uit	  al	  veel	  meekrijgen	  en	  donderdag	  wordt	  er	  ook	  al	  een	  ijsje	  
gegeven.	  
	  
Graag	  minimaal	  een	  kwartier	  vooraf	  aanwezig	  zijn	  bij	  de	  groep.	  
Begeleiding	  van	  groep	  1-‐2	  om	  9.15	  uur	  (Maartje,	  Mieke,	  Stephanie,	  Severine,	  Petra)	  
Begeleiding	  van	  groep	  3-‐6	  om	  8.45	  uur	  (Chantal,	  Heidi,	  Eveline)	  
Begeleiding	  van	  groep	  7-‐8	  om	  8.15	  uur	  (Mireille,	  Jolanda	  S.,	  Jolanda	  W.,	  Natascha,	  Bianca,	  
Gerlanda)	  
	  
Eindweek	  
I.v.m.	  de	  schoolreis	  is	  er	  een	  sobere	  eindweek.	  
	  
Op	  donderdag	  wil	  de	  commissie	  graag	  een	  stuivertjesmarkt	  organiseren.	  Vanuit	  de	  OR	  wordt	  
hulp	  gevraagd	  voor:	  
-‐	  	  	  	  	  	  Opvanglokaal	  waar	  de	  jongste	  kinderen	  tot	  rust	  kunnen	  komen	  (Maartje)	  
-‐   Broodjes	  knakworst	  (aangezien	  er	  niet	  genoeg	  hulp	  beschikbaar	  is,	  hebben	  we	  besloten	  

dat	  een	  ijsje	  makkelijker	  is	  en	  goedkoper).	  Chantal	  en	  Maartje	  verzorgen	  de	  ijsjes.	  Nog	  
aantallen	  en	  tijdstip	  afspreken!	  

Om	  13.30	  uur	  wordt,	  net	  als	  afgelopen	  jaar,	  groep	  8	  uitgezwaaid	  door	  de	  groepen	  5,	  6	  en	  7.	  
Caroline	  vraagt	  aan	  de	  stagiaires	  om	  de	  bogen	  te	  versieren	  en	  evt.	  een	  pad	  uit	  te	  zetten	  (met	  
krijt	  op	  de	  stoep	  tekenen)	  naar	  de	  poort.	  Nog	  afspreken	  wie	  er	  rond	  13.15-‐13.30	  uur	  
aanwezig	  kunnen	  zijn	  om	  mee	  te	  helpen.	  
	  
Donderdagavond	  afscheid	  groep	  8.	  Eveline,	  Jolanda	  W.	  en	  Mireille	  helpen.	  Denk	  ook	  aan	  de	  
cadeautjes!	  Inkoop	  en	  boodschappen	  hiervoor	  wordt	  door	  de	  school	  gedaan.	  

	  
 
7.   Nieuwe	  schooljaar	  (agenda/takenoverzicht)	  

Gerlanda	  zal	  de	  data	  doorsturen	  voor	  komend	  schooljaar.	  Ook	  het	  verzoek	  aan	  leden	  om	  aan	  
te	  geven	  in	  welke	  commissie	  je	  plaats	  wilt	  nemen.	  
	  
Komend	  jaar	  stoppen	  Jeanine	  (voorzitter),	  Teunis	  (penningmeester),	  Heidi,	  Eveline,	  Bianca	  en	  
Jolanda	  W.	  Anita	  Palacios	  zal	  komend	  jaar	  weer	  inzetbaar	  zijn.	  
Mieke	  neemt	  de	  taak	  van	  penningmeester	  op	  zich.	  
	  
We	  zijn	  dus	  op	  zoek	  naar	  nieuwe	  leden	  en	  een	  nieuwe	  voorzitter.	  Jeanine	  zal	  nog	  een	  stukje	  
maken	  voor	  in	  het	  Rateljournaal.	  
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8.   Budget	  OR	  
Er	  wordt	  komend	  schooljaar	  een	  budget	  p.p.	  afgesproken	  t.b.v.	  borrels	  etc.	  om	  het	  
transparant	  te	  houden.	  Afgelopen	  twee	  jaar	  zijn	  de	  kosten	  hoger	  geweest	  omdat	  de	  jaren	  
daarvoor	  niets	  uitgegeven	  was.	  Daarnaast	  is	  de	  drank	  ook	  gebruikt	  voor	  de	  afscheidsavond	  
van	  groep	  8.	  Door	  met	  een	  budget	  te	  gaan	  werken	  ontstaan	  er	  geen	  misverstanden.	  
	  	  

9.   Afsluiting	  OR	  
Wegens	  het	  plots	  afbreken	  van	  de	  vergadering	  wegens	  onweer	  is	  er	  geen	  datum	  gepland.	  Dit	  
willen	  we	  toch	  graag	  doen	  om	  afscheid	  te	  nemen	  van	  de	  leden	  die	  stoppen	  en	  hen	  te	  
bedanken.	  Via	  de	  app	  zal	  bekeken	  worden	  of	  dit	  nog	  voor	  de	  vakantie	  zal	  plaatsvinden	  of	  
daarna.	  
	  

10.   Rondvraag	  
Geen	  rondvragen.	  

	  
De	  vergadering	  wordt	  gesloten.	  	  
 


