Dag
Notulant
Aanwezig
Afwezig

: donderdag 20 juni 2019
: Corinne
: Renata, Astrid, Chantal, Karin, Daniëlle, Kirsten, Cora, Anita, Denice
: Monique en Stefan (Beide met bericht)

1. Opening.
-Renata opent de vergadering
2. Vaststellen van de notulen van 15 april en 7 februari
Notulen van 7 februari en 15 april beide goedgekeurd.
3. Evaluatie koningsspelen
Op evaluatie van het team en de werkgroep zijn geen toevoegingen vanuit de o.r.
4. Evaluatie Pasen
Op de evaluatie van het team en de werkgroep zijn geen toevoegingen vanuit de o.r.
5. komende activiteiten
-schoolreisje
Alles is geregeld de onderbouw (groep 1 t/m 4) gaan naar Hullies in Uden:
in sommige klassen is het erg moeilijk om voldoende ouders te vinden die willen rijden, dit
komt ook omdat niet iedere klas de vraag naar hulpouders tegelijk verstuurd hier zit soms
een paar dagen tussen.
-Als er school breed een aanvraag is voor hulpouders deze via de secretaris van de o.r.
laten lopen om de klassenouders aan te sturen niet via de leerkrachten.
-De bovenbouw gaat naar de Efteling de ouders van groep 5-6 begeleiden de kinderen in
de Efteling, de ouders van groep 7-8 moeten de kinderen ophalen bij de kiss en Ride zone
staat vermeld in de mail.
-In de mail van de onderbouw staat bij noodgevallen contact opnemen met Juf Diede. Dit
kan via de eigen leerkracht die weet het telefoon nummer van Diede.
6. Ingekomen agenda punten
*is iedereen het ermee eens dat (Renata en Kirsten) de werkgroep verkeerssituatie
rond school gaan opnemen. volgens school is dit een taak voor diegene die ook
brigadieren doet.
-De werkgroep verkeer zal volgend schooljaar ingedeeld worden.
*jaarplanning hasselbraam / klim-op
-Deze is nog niet bekend, hier zullen we bij de 1 ste vergadering op terugkomen
*nieuwe klassenouders informeren i.p.v. klassenouder overleg (Anita van Baast) wil
dit opnemen volgens het regelement is het toegestaan.
-We zullen aan het begin van het schooljaar 1 klassenouder overleg houden zodat iedereen
weet wie klassenouder is en er een gezicht bij heeft. Daarna zal Anita de klassenouders bij
vragen begeleiden.
*regelement herschrijven het huidige regelement is uit 2003, en sterk verouderd
-In september zullen Astrid, Renata en Corinne dit op zich nemen.

*Is het bekend wanneer de inlog codes van de schoolfotograaf komen
-Deze zijn reeds uitgedeeld op school
7. Actiepunten nieuwsbrief
-bedanken van de afscheid nemende leden Denice en Joke met foto.
8. Data O.R. vergadering 2019-2020
-Corinne zal een voorstel doen voor eind september i.v.m. de financiële stukken. Dit is
mede de openbare jaarvergadering.
9. Rondvraag.
-Met ingang van volgend schooljaar 2019-2020 zullen de notulen op de site worden
geplaatst.
-We hebben 21 juni een sponsorloop voor een beweegbank en klimrek in het park achter
de kerk, echter deze staan er al. Er is overleg geweest met de gemeente en in combinatie
met afsluiting van het Jeelo project inrichten van je omgeving was dit een mooi doel. Het
zou op prijs gesteld worden als er in de nieuwsbrief duidelijk aangegeven wordt wat er nu
met het geld van sponsorloop wordt gedaan.
-Er zouden bankjes rond de bomen komen, hier is budget voor zowel bij de Klim-op als bij
de Hasselbraam echter met de wisseling van directeur bij de Hasselbraam wordt hier nu
geen besluit over genomen.
-Volgende week (24-6 t/m 27-6) wordt het tropisch warm wat wordt er gedaan voor de
kinderen in de klassen is het nog steeds heet, en buiten is geen mogelijkheid om in de
schaduw te spelen. Joke neemt dit op met Marjon.
-We hebben een kerstmarkt gehouden voor de schaduwdoeken deze gaan er echter niet
komen misschien in de nieuwsbrief communiceren wat er nu met het geld gedaan is of
wordt.
-De leerkrachten gaan niet meer het voortouw nemen m.b.t. de werkgroepen de o.r. leden
zullen dit gaan doen. De o.r. leden zullen dus contact opnemen met de leerkracht wanneer
te beginnen met de voorbereidingen. De protocollen mogen in overleg aangepast worden.
De evaluaties van de school, de werkgroep en de o.r. zullen samengevoegd worden en in
de map bewaard worden zodat er volgend jaar weer na gekeken kan worden en
verbeterpunten meegenomen kunnen worden.
De financiën kunnen rechtstreeks met Karin V. geregeld worden, het o.r. lid die betrokken
is bij de werkgroep zal na afloop een verslag maken voor de nieuwsbrief.
-er is een verzoek tot aanschaf van een rode loper te gebruiken voor: b.v. het gala en
Sinterklaas. De kosten voor loper incl. paaltjes is € 300,-- er is budget. Na stemming is
besloten om er een te bestellen.
10. Sluiting.
-Renata bedankt de afscheid nemende leden Denice en Joke met een bloemetje en sluit de
vergadering.

