Concept notulen vergadering OR maandag 22 oktober 2018
Aanwezig vanuit de OR: David, Miranda, Sophie, Corine, Janet, Wendy, Hein en Yvette
Aanwezig vanuit het team: Gijsje
Afwezig : Johan en Linda
1. Opening
Ingekomen post: reclame voor schoolfotograaf. Er is geen reden om te wijzigen. Corine koppelt terug
naar Liesbeth. Reclame gericht aan de OR wordt door Gijsje gescreend.
2. Lijst van activiteiten en commissies
Lijst is ingevuld door het team. Zie bijlage.
3. Vooruitblik activiteiten
Schoolfotograaf: Kunnen de broertjes en zusjes die niet meer op school zitten ook op de foto? Gijsje
stemt af met Liesbeth en communiceert via social schools.
Schoolbezoek Veghel: Super fijn dat we uitnodiging hebben gekregen, maar we hebben allen al iets
anders gepland of zijn thuis vanwege de studiedag.
Stars on stage: Nog minder aanmeldingen dan andere jaren. Allerlaatste aanmeldingen nog deze week.
Gijsje zet dit nog op social schools.
Sinterklaas: Pieten zijn geregeld, vraag is vooraf het programma/thema door te nemen. Nu op zoek naar
cadeau-ideeën: Boomwackers, lego motortjes, muziekinstrumenten.
Kerst 21 december: Voorstel is een optocht met lampionnen; groep 8 helpt met post/begeleiden; daarna
eten op school. Afsluiten met ouders op het schoolplein.
Meedenken groenonderhoud: Idee van “Mariaschool doet!” wordt geopperd. Dit houdt in dat er
gedurende het jaar een aantal dagen worden gepland waarop dan klusjes worden gedaan. Ouders
komen dan helpen (voorbeeld scouting Bladel). Gijsje gaat met Frans een lijst van klusjes opstellen.
Volgende vergadering gaan we dit verder uitwerken op zoek naar een geschikte datum.
Wat gaan we doen met de opbrengst van kleding en Rabobank? Idee: draadloze microfoons; in ieder
geval verbetering van het geluid voor activiteiten als Sinterklaas, voorleeswedstrijd, en optredens
(theater). Corine en Yvette vragen offerten op.
Zou het kunnen gedurende het jaar een vaste plek te organiseren voor de kledinginzameling? Als
dat niet lukt organiseren we in maart weer een kledinginzameling.
4. Terugblik activiteiten/ Stand van zaken
Jumbo spaaractie: Vanochtend heeft Gijsje nog een reminder geplaatst. Er zijn nog nauwelijks stemmen
digitaal ingeleverd. Verwachting is dat het merendeel van de stemmen in de stembus in de winkel
worden ingeleverd.
5. Notulen van 3 september 2018 inclusief actiepunten
De notulen inclusief actielijst van 3 september worden vastgesteld.
6. Mededelingen team
• Juffrouw Nel is weer volledig terug.
7. Eerste rondvraag
• Naar aanleiding van de discussie rondom traktaties etc: van het uitgangspunt enkel gezond
trakteren komt niet veel van terecht; bij bijvoorbeeld een boekenbeurs: heeft iedereen wel
boeken om in te leveren?; Aandacht voor alle culturen: ruimte voor Sinterklaas maar ook ruimte
voor Suikerfeest;

•

Vanwaar de keuze voor twee rondvragen? Is ontstaan vanuit de situatie dat de
vertegenwoordigers van school dan eerder naar huis kunnen als de ouderraad de activiteiten
ging uitwerken. Nu dat uitwerken in werkgroepen gebeurd, is tweede rondvraag overbodig.
Besloten wordt voortaan met 1 rondvraag te werken.

7. Plannen volgende vergaderdata
Maandag 21 januari 2019; maandag 11 maart 2019; maandag 13 mei 2019.
8. 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. Dit punt staat nog steeds open.
10. Diversen OR
Geen
11. Tweede rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt
Actiepuntenlijst d.d. 22 oktober 2018
Actielijst
Meer inkomsten generen
Draaiboeken aanpassen na activiteit
Nieuw: streven naar 1 uniform
draaiboek voor school en OR in
“Teams”
Routing betaling ouderbijdrage
Nagaan of Opendag kan worden
verzet
Meedenken groenonderhoud
(‘Mariaschool doet’) Lijst opstellen met
activiteiten
Wat te doen met geld inzameling
kleding en clubkas
Statuten aanpassen na overdracht
penningmeesterschap
Inventariseren brieven/formulieren die
vertaald zouden moeten worden,
Daarna vertalen mbv David, ouders en
Katinka (vluchtelingenhulp)
Draadloze microfoons; offertes
Kijken of er een vaste ruimte is voor
kledinginzameling
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