Verslag OR vergadering 16 januari 2019

definitief

Aanwezig:Nienke Riemersma, Anne Hanschke ( notulen), Arno Meijer, Mirjam Hill,
Esther Poldervaart, Brigitte Young on
Opening/ vaststellen agenda
Nienke opent de vergadering. Agenda is vastgesteld.
1. Vaststellen notulen OR 27 nov 2018
Geen opmerkingen, notulen zijn goedgekeurd.
2. Mededelingen/ terugkoppeling actiepunten
Manon Brouwer heeft zich via de mail afgemeld voor de ouderraad vanwege
tijdgebrek.
3. Terugblik en vooruitkijken op de volgende commissies
Evaluatie kerst:
Kerst is goed gegaan. Het was een verademing dat docenten dit jaar zelf kado’s
hebben gekocht en ingepakt.
Er is nog budget over waarvan nog dit jaar zakken voor de kunstbomen zullen
worden aangeschaft.. Zeer waarschijnlijk geen evaluatie omdat Floortje met verlof is.
Opruimen en versieren genoeg hulp ( door oproep in klassen-apps).
OR is voor het versieren van de school en niet voor het optuigen van de kerstbomen
in de klassen. Sommige docenten blijven het proberen, Elles zal dit intern bespreken.
Bleek toch genoeg ruimte voor (groot)ouders in de kerk dus dat kan volgend jaar
weer.
Evaluatie sint:
Niemand aanwezig aan tafel en het Baken heeft ook geen punten van belang maar
wel dat het leuk was. Officiële evaluatie heeft nog niet plaats gevonden.
Evaluatie schoolfotograaf:
Voorstel van de werkgroep is nog of het goed is om met deze fotograaf door te gaan.
Hier is het laatste woord nog niet over gezegd. Problemen met codes, te duur,
slechte klassenfoto (stoeptegels) maar ook voordelen zoals portretfoto’s in het
weekend.
Evaluatie projectweek:
27 nov j.l. al besproken.
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Update muzische vorming:
Bovenbouw moet nog gaan lopen, gebeurt 2 e helft dit jaar.
Onderbouw is al geweest en heeft budget over. Er wordt nog gekeken wat daarmee
nog gedaan kan worden in dit schooljaar.
Update carnaval:
Viering op 21 februari, alleen de ochtend.
Nieuw is dat het open podium niet meer zal zijn. In elke klas komt nu een activiteit.
Bv koekhappen, just dance etc. Klassen worden gekoppeld. Zodoende wordt een
kind van de bovenbouw gekoppeld aan een kind in de onderbouw en gaan ze zo
samen naar de activiteiten. Docenten tekenen in voor een activiteit en kopen zelf de
afgesproken benodigdheden in en leveren hun bon in bij de caranavalscomissie.
Update excursies:
Via mail Wendy:
offertes worden binnenkort opgevraagd bij JOJO tours. JOJO blijkt toch de
goedkoopste te zijn.
De data van de excursies zijn binnenkort bekend.

Ruimte voor activiteiten van een aantal doorlopende commissies:
Avondvierdaagse: nieuwe datum (Van 25 juni tm 28 juni). Er zal een bericht in de
nieuwsflits komen. Het mag gemeld worden in evt klassenapp. Etentje van de OR
moet worden verzet- actie Anne
Via mail Wendy:
Pasen: 1e vergadering vindt maandag 21 januari plaats.
Staking leerkrachten 15 maart : wordt nog besloten door de stichting en
gecommuniceerd vanuit het Baken naar de ouders.
Input voor nieuwsflits:
geen
4. Penningmeester- Arno
Sint en kerst hebben inderdaad geld over.
Eind van deze maand wordt de ouderbijdrage geïnd.
5. Het Baken- Karin / Elles
Juf Bianca en Juf Joyce zijn bevallen.
6. Wvttk
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Kerst diner: volgende keer op de agenda. Wil iedereen er over nadenken wat we
zouden kunnen doen om bij de entree of na het diner om nog meer sfeer te maken
bij de kinderen en/of de ouders? Denk bv aan een samenzang op het plein, een
borrel voor ouders tussentijds etc. Gemengde ideeën en meningen aan tafel.
Sluiting
Iets na 21 uur wordt de vergadering gesloten.

Agendapunten voor de volgende vergadering op a.s dinsdag 12 maart 2019

Opening/ vaststellen agenda
1. Vaststellen notulen OR 16 jan 2019
2. Mededelingen/ terugkoppelen actiepunten
3. Terugblik en vooruitkijken op de volgende commissies:
Evaluatie:
- Sint
- Carnaval
- Schoolfotograaf
Update:
-

Pasen
Excursies
4 daagse
Verkeer

4. Penningmeester- Arno
5. Het Baken- Karin en Elles
6. WVTTK
Sluiting
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