Concept notulen vergadering OR maandag 3 september 2018
Aanwezig vanuit de OR: David, Miranda, Sophie, Corine, Linda, Janet, Wendy, Hein en Yvette
Aanwezig vanuit het team: Gijsje en Lianne
Afwezig : Johan
1. Opening
Er is geen ingekomen post.
2. Kennismaking nieuwe directrice/ vast contactpersoon OR
Gijsje en Lianne stellen zich voor en zitten boordevol nieuwe ideeën. Vol enthousiasme geven ze aan er
samen met de OR een leuk jaar van te willen maken. We spreken af dat ‘alles’ bespreekbaar is en dat we
vooral met elkaar in gesprek gaan. Motto is: het goede behouden en aanvullen met heel veel andere
goede en leuke dingen!
3. Lijst van activiteiten en commissies
De bijgevoegde lijst geeft een weergave van de activiteiten gedurende het jaar.
Gijsje zal het overzicht bespreken met het team en aangeven wie de contactpersonen zijn voor de
diverse activiteiten. Geconstateerd wordt dat er zowel door school als door de OR per activiteit een
draaiboek wordt opgesteld. We gaan dit jaar aan de slag om voor elke activiteit tot 1 draaiboek te
komen. Het programma “Teams” kan hiervoor een uitkomst bieden (een soort share point idee).
Een nieuwe activiteit zal de kinderboeken week zijn. Gijsje zal ons benaderen als hiervoor hulp van de
OR nodig is.
Eerste activiteit: Schoolfotograaf
Let op! Deze datum is verzet naar 26 oktober. Wendy en Corine komen helpen.
Verzetten Open dag?
Is het mogelijk om de nog te kiezen voor een andere dag voor de Open dag? Staat nu op donderdag 28
maart. Donderdag is vanwege de vrijwilligers (klaarzetten etc), maar ook voor de kinderen (sport en
laat naar bed) geen fijne avond. Gijsje gaat dit na.
4. Terugblik activiteiten
Top sportdag (sportdag voor de bovenbouw met de drie Kempenkind basisscholen uit Bladel)
Nog geen evaluatie plaatsgevonden. Aandachtspunten zijn: alleen kinderen van versnaperingen
voorzien en/of ook de hulpouders?; de ‘plastic-berg’. Dit schooljaar (laatste dinsdag voor de vakantie)
organiseert de Mariaschool.
Inzameling kleding
Een geweldig bedrag opgehaald, maar wat gaan we ermee doen? Samen met de clubkascampagne
hebben we toch een mooi bedrag. Ideeën zijn: muziek/ podium/ vergroenen speelplaats. Het is ook
mogelijk nog een jaar te sparen, maar dan moeten we dit wel communiceren. Afgesproken wordt na te
denken over ideeën en het de volgende keer nogmaals op de agenda te plaatsen.
Jumbo spaaractie
Gijsje heeft de Mariaschool hiervoor aangemeld. Kwestie van communiceren om dit nu bekend te
maken. Gijsje zal dit op zich nemen. De huidige groepsapp zou hiervoor een medium kunnen zijn.

5. Notulen van 14 mei 2018 inclusief actiepunten
De notulen van 14 mei worden vastgesteld en actiepuntenlijst wordt doorgenomen.
6. Mededelingen team
• Kleintje Kek komt waarschijnlijk te vervallen omdat de school gaat werken met ‘social schools’.
Dit is een nieuw communicatiemiddel waarover we nog uitleg krijgen.
7. Eerste rondvraag
• Janet geeft aan dat ze ivm nieuw werk de komende periode wat minder tijd heeft voor de OR.
Veel succes met je nieuwe baan Janet!
• Miranda geeft aan dat er voor volgend jaar een nieuw OR lid gevonden is;
• David vraagt de nieuwe OR leden hem een digitale foto te mailen voor op de site;
• Hein wordt de nieuwe penningmeester, de statuten zullen daarvoor moeten worden aangepast.
Dit kan pas na de overdracht van Johan;
• Gijsje vraagt de OR om mee te denken over het groenonderhoud rondom school. De nieuwe
conciërge Frans Jansen wil dit vol enthousiasme mee op pakken;
• David vraagt of er nog iets met het informatiebord wordt gedaan. Algemene reactie: welk
informatiebord?
• Zouden we met het vertalen van de ouderbrief wellicht meer ouders bereiken?
Met dank aan de teamleden voor hun aanwezigheid en inbreng!
8. Vaste rollen binnen OR
Voorzitter: David
Penningmeester: Hein
Secretaris: Yvette
9. Overdracht penningmeester en opvolging
Johan zorgt voor de overdracht aan Hein. Belangrijk om ook Gijsje hierbij te betrekken ivm de routing
van het betalen van de ouderbijdrage.
10. Diversen OR
Uitje is gepland op 11 oktober, Miranda houdt ons op de hoogte.
11. Tweede rondvraag
• Wat doen we bij een afscheid van een juf of OR lid? (lief en leed). We bepalen het bedrag voor
lief en leed binnen school op circa 3 euro; bij afscheid OR lid op max 5 euro;
• Yvette regelt drie kadootjes voor 11 oktober
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