
Notulen OR vergadering  12 – 09 – 2018 

 

Aanwezig: Wieke, Eliza, Joop, Carrie en Erlyn sluit later aan. 

 

Mededelingen 

Joop:  
* van het geld van de OR is aangeschaft: 

   – Zing 1-2-3  met de bijbehorende instrumenten en de digitale ingang. 

* Social Schools is inmiddels ingegaan. Digiduif houdt op te bestaan en gaat over in SS, 

   helaas nog niet alle functies duidelijk, maar er is belooft dat dat gaat komen. 

   Wat wel mooi is is dat de website + agenda gesynchroniseerd zijn. 

* Joop doet een aantal mededelingen over het personeel, nieuwe gezichten en zieke. 

 

Ilse: 

* Na de vakantie waren de kasten van de biebboeken een zooitje. Erg jammer van het 

   werk. 

 

 

Ingekomen post 

Er zijn een aantal schoolreisboeken binnen. 

 

Jaarvergadering 19 nov ‘18 

Als spreker wilden we iemand van ‘How2talk2kids’ uitnodigen, helaas bleek deze erg duur te zijn. 

Nu hebben we andere onderwerpen  bedacht: 

– Mindfullness voor kinderen (Erlyn vraagt even rond, inmiddels staat er bijna een overleg vast 

tussen de spreker, Joop, Wieke en Carrie) 

 

– Leerlingbureau van Saskia Schuring mbt faalangst o.i.d. 

 

Ilse gaat de vergadering voorzitten.  

De powerpoint wordt aangepast met nieuwe foto’s door ??? 

De boodschappen worden gedaan door ??  begroting checken voor budget. 

 

Podium versieren 

Wieke en Carrie nemen dit op zich op de dinsdagochtenden 

di 18 sept  herfst 

di   2 okt kinderboekenweek; pakket met boeken voorzien van schoolstempel 

  + kleuters 

di 30 okt halloween 

di 13 of 20 nov Sinterklaas 

 

Werkweek 

Ilse verzorgt de koffie/thee en limonade op de vrijdag van aankomst. 

 

Peuterochtenden 

Eliza houdt deze in haar pakket. 

 

Schoolkrantaquisitie 

Ilse gaat nog even wat bedrijven mailen.  

Misschien ook langs bedrijven die geen mail hebben. Bedrijven die niet betalen eruit halen. Joop 

gaat nog langs Funny’s om te vragen of zij willen sponsoren.  

In de nieuwsbrief om nieuwe sponsoren vragen. 



Sinterklaas 

Zodra de eerste reclame boeken binnenkomen de leerkrachten attent maken maken op het maken 

van een lijstje qua voorkeuren cadeau’s. Hoe eerder hoe beter → Joop en Suzan. 

 

Contact OR: Ilse en Carrie 

5 Dec aanwezig: Denny, Carrie, Ilse, Wieke en Eliza 

Meelopen met de Sint: Denny 

Tussenpieten: evt Jef ??? 

 

groepen 1 – 4: persoonlijke cadeaus + klassencadeau 

groepen 5 – 8: klassencadeau 

 

Advent 

Carrie deelt de adventkranzen uit. 

De lichtjes zijn wel wat veroudert, maar de nieuwere lichtjes passen niet in deze houders. Langzaam 

kijken naar nieuwe opties → Erlyn en Carrie 

 

Schoolfotograaf 

Deze fotoachtergrond was wel erg wit. De groepsfoto is leuk voor een keer. De kinderen staan er 

maar klein op.  

De foto’s van groep 8 met leerkrachten zijn  nu eindelijk binnen. 

 

Komend jaar gaan weer terug naar v. Jenssen- de Ruiter. Hij heeft nu wel automatische incasso. Wel 

vragen of hij ook online bestellen heeft → Ilse 

 

Acties: 

→ Eugenie, Dionne: schema activiteiten op de site 

→ Ilse: schoolfotograaf vragen qua online bestellen. 

→ Erlyn/Carrie: nieuwe bevestiging lichtjes adventkranzen. 

→ Leerkrachten: cadeaulijsten Sinterklaas 

→ Ilse: mailen adverteerders schoolkrant 

→ Joop: Funny’s vragen als sponsor, stukje in de nieuwsbrief. 

→ powerpoint aanpassen voor jaarvergadering. 

 

 

Jaarvergadering : donderdag 15 november 19.30 – 21.30 uur 

 

Volgende vergadering: 21 november 


