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Ouderraad vergadering 9 september 2015
Aanwezig: Martine, Nicole, Jeannine, Mathilde, Dagmar, Mariëlle, Tamara, Ursula

1.

OPENING/MEDEDELINGEN
•

•
•

Nicole neemt afscheid van OR i.v.m. een te volgen studie (studie extra begeleidingspunten betreft
organisatie kleuterbouw). Hierdoor maakt zij te veel uren wanneer zij ook de vergaderingen van de OR
bijwoont. Ná haar studie wil ze de draad graag weer oppakken. De leerkrachten zullen om de beurt een
vergadering bijwonen.
Dagmar wil de taak van penningmeester liever niet overnemen. Mathilde wordt de nieuwe
penningmeester.
Tamara zal komend schooljaar door een opleiding een paar vergaderingen afwezig zijn.

2.

INGEKOMEN/UITGAANDE POST geen

3.

VERSLAG VORIGE VERGADERING
•
•
•

Schoolfotograaf: Nieuwe fotograaf is door Martine toegezegd.
Meelopen penningmeester: Dit jaar zal Ursula haar taken langzaam gaan overdragen aan Mathilde.
Mocht Mathilde hulp nodig hebben zullen overige OR leden haar helpen.
Vergaderdatums: De datums van de OR vergaderingen van komend schooljaar zijn; 7 okt, 10 nov,
20 jan, 24 feb, 23 maart, 11 mei, 1 juni.

4.

M.R. geen

5.

SCHOOLZAKEN
•

•
•

6.

Leerkrachten team wil in de witte week een thema, bijvoorbeeld circus. Daar is budget voor nodig.
Mogelijk in plaats van een schoolreisje. Er zou een ‘themaweek’ gehouden kunnen worden voor de hele
school. Kosten ± € 1.400,16/17 juni 2016 heeft leerjaar 7 en 8 een overnachting in Soerendonk. Mathilde gaat checken hoe of wat
+ kosten.
Er zijn 4 witte weken.

FINANCIËN:
• Geld van vorig schooljaar is volledig opgegaan. Schoolreisje, Vossenjacht, Koningsdag hebben veel geld
•
•
•
•

gekost. Schoolreisje was duurder dan voorgaand schoolreisje. Er is dus over het budgetgeld heengegaan,
maar gelukkig was er genoeg geld in de reservepot.
€ 2,- per kind is het bedrag dat is vastgesteld om een cadeautje voor de surprise te kopen.
Valerie haalt lipstick (rood) voor de Pieten.
Dagmar en Natascha zullen de kascontrole doen.
Kleuters willen naar de kermisschool. De school krijgt 3 dagen van tevoren pas te horen of dit kan.
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Bij ‘Antje van de Statie’ willen ze graag een bekertje ranja drinken en een reepje Weerter Vlaai. Als het doorgaat zal dit zijn op donderdag 24 september. Ouders kopje koffie/thee bij Antje van de Statie of op school?
Hier is geld voor nodig. Ouders mogen niet mee in kermiswagen.

7.

LOPENDE ACTIVITEITEN
•

•

TAKEN VERDELEN
Aanspreekpunt voor leerkracht:
Leerjaar 1: Mariëlle, 2: Dagmar, 3: Mathilde, 4: André, 5: Tamara, 6: Valerie, 7: Martine, 8: Jeannine
Voorzitter: Tamara, Penningmeester: Ursula, Notulant: Valerie
Werkgroepen:
Sinterklaas: Aanspreekpunt= Valerie.
Leden: Valerie, Tamara, Dagmar, Mariëlle, Mathilde.
Kerstmis (diner): Aanspreekpunt= Jeannine.
Leden: Jeannine, Valerie, Dagmar, Mariëlle.
Schaatsen: Aanspreekpunt = Mathilde.
Leden: Mathilde, Martine. Leerjaar 2/3/4 in Weert, Leerjaar 5 t/m 8 in Maaseik.
Carnaval: Aanspreekpunt = Dagmar.
Leden carnaval kleuters scoutinggebouw: Dagmar, Mariëlle, André.
Leden carnaval schoolgebouw: Martine, Mathilde, Dagmar.
Pasen: Aanspreekpunt= Tamara. Martine wordt paashaas.
Verkeer: Aanspreekpunt= André.
Koningsspelen: Aanspreekpunt = Mathilde?
Leden: Mathilde, Valerie, Ursula, Dagmar.
Laatste schooldag: nog in te vullen.

Indien nodig maken de ‘aanspreekpunten’ de groeps-app aan. De werkgroep maakt zelf de beslissingen.
Wanneer wenselijk terug koppeling naar overige OR leden buiten de werkgroep. Voor financiële beslissingen
altijd goedkeuring/terugkoppeling bij Ursula vragen.

8.

EVALUATIE ACTIVITEITEN
•

•

9.

Vossenjacht: Aantal ouders hebben vossen gemist. Leerkrachten volgende keer niet alleen vos maken maar
ook 2 leerkrachten op school of 1 leerkracht rondfietsen. 2 kinderen waren van de groep weggelopen en
kwamen zelf naar school. Dit mag natuurlijk absoluut niet. Volgende keer ouders hierop aanspreken.
Laatste schooldag: Prima verlopen.

RONDVRAAG:
•
•

Nicole bedankt iedereen voor de gezellige afgelopen jaren.
Frank wil met OR leden activiteiten bespreken voor bovenbouw. Martine en Mathilde gaan dit doen.

10. SLUITING VERGADERING
De eerstvolgende OR vergadering is op 7 oktober 2015.

