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Verslag OR vergadering  16 sept 2019           definitief 
  
Aanwezig: Nienke Riemersma (voorzitter), Anne Hanschke (notulen, secr OR), Arno 
Meijer (penningmeester), Corinne de Vries (ledenadministratie), Ivana Mikulic, 
Margriet van Velzen, Esther Poldervaart, Mirjam Hill, Brigitte Young On, Bianca 
Badal, Hanneke van der Poort, Sabrina van Beelen, Ingeborg Vijverberg en Dominic 
Slagt, Karin van der Zon ( het Baken) 
  
Opening/ vaststellen agenda 
 
Nienke opent de vergadering.  
 

1. Vaststellen notulen OR 20 mei 2019 

Geen opmerkingen, notulen zijn goedgekeurd. 
 
 

2. Mededelingen/ terugkoppeling actiepunten 

Oproep aan een ieder om OR leden te werven in met name de onderbouw. Tijdens 
de aanstaande informatieavond zal een sheet met oproep OR leden getoond worden 
in de presentatie van de leerkrachten. Ook is de sheet nu te zien op een 
presentatiebord in de hal. 
 
 

3. Terugblik en vooruitkijken op de volgende commissies 

Evaluatie avondvierdaagse: 
 
Eigenlijk is alles wel aardig gelopen, qua voorbereiding en de 4 daagse zelf. Brief 
was aangepast.  Opvallend was dat juf Monica ook goed in haar rol zag en nakomers 
kregen dus bij haar al geen ruimte. Dat scheelt enorm, is gebleken. Op de slotavond 
waren veel leerkrachten en dat wordt toch zo leuk ervaren. Het was echt een feest! 
 
Evaluatie afscheid groep 8: 
 
Niemand aan tafel. Karin zegt dat het zoals altijd heel leuk was en goed verlopen. 
 
 
Update schoolfoto: 
 
Dit jaar een andere fotograaf. Er zal een portret foto en een hele foto per kind worden 
gemaakt. De klassieke klassenfoto wordt dan vervangen door een soort van 
blokkenfoto.  
 
 
Update project: 
 
Thema wordt ‘reizen’, geen inzet van OR op voorhand nodig.  
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Ruimte voor activiteiten van een aantal doorlopende commissies:  
Geen 
 
Input voor nieuwsflits: 
 
De komende maanden zal er een oproep volgen om  ledenadministratie en secretaris 
ouderraad te gaan vervangen.  
 

4. Penningmeester- Arno 

Heeft zojuist verslag gedaan in de ALV dus geen aanvullingen. 
 

5. Het Baken- Karin / Elles 

Toenemend  gebruik van tikkies naar de ouders via groepsapp voor aanschaf kado’s. 
Advies en verzoek is om te benadrukken dat het vrijwillig is en dat er ook de keuze is 
om het in een spaarpot te doneren. Gevolg van tikkies is dat het niet meer anoniem 
is en dat kan als vervelend worden ervaren. 
 

6. Wvttk 

Luizen pluizen kan in overleg met de leerkracht evt ook op woensdagochtend 
gedaan worden.  
    
Sluiting 
 
Iets na 21 uur wordt de vergadering gesloten.  
 
 
Agendapunten voor de volgende vergadering op a.s maandag 4 nov 20.00 uur ( 

start 19.30 uur ivm tshirts tellen) 
 
 
 
Opening/ vaststellen agenda 
 

1. Vaststellen notulen OR 16 sept 2019, vaststellen notulen ALV 16 sept 2019 

2. Mededelingen/ terugkoppelen actiepunten 

3. Terugblik en vooruitkijken op de volgende commissies: 

Update: 

- Sint 

- Kerst 

- Mediatheek 

- Muzische vorming 

Evaluatie: 
- Schoolfoto  

- Project 
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4. Penningmeester- Arno 

      5. Het Baken- Karin en Elles 
       
      6. WVTTK 
    
Sluiting 
 
 
 
   
 


