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Notulen vergadering 13 januari 2016 

 
Opening 

Anouk opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Mardy is afwezig met 
kennisgeving.  
 
Groepsouders 

Geen binnengekomen meldingen.  
 
Notulen vorige vergadering 

Geen opmerkingen. Actielijst doorgenomen.  Evaluatie sinterklaas / kerstviering besproken.  
Mbt Sinterklaas: de vaandeldrager voor de sintoptocht is dit jaar voor het laatst door Patrick 
Wielens uitgevoerd. Hoe de invulling volgend jaar wordt, neemt de Sinterklaascommissie op 
zich. Het hoeft niet perse een OR lid te zijn. Dit jaar zijn er nog brigadiers van school ingezet 
bij de oversteekplaatsen. Volgend jaar worden er verkeersregelaars ingezet. De stichting 
Zomerfeesten zou zorgen voor mensen die hiervoor opgeleid worden en bij betreffende 
evenementen in de hoeve ingezet kunnen worden.  
Er is een reactie gekomen op het bedrag wat besteed wordt aan de kinderen mbt cadeaus. 
Het zou te hoog zijn. Antwoord is dat er voor minder, vaak geen leuke cadeaus te vinden zijn. 
Bij sommige groepen is dit wel gelukt. Het totaal is minder dan gebudgetteerd.  
 
Mbt Kerst: is het de bedoeling dat OR leden koffie schenken voor groep 7/8? Wia vermeld 
dat dit niet nodig is, kannen klaar zetten is voldoende. OR heeft alle jaren alleen koffie / thee 
geschonken bij de viering en er is evt. soep. Besloten wordt om niet allerlei soorten frisdrank 
in te kopen.  
School vraagt of er een werkgroep opgezet kan worden voor de kerstviering om eventuele 
andere zaken te organiseren. Claudia en Chantal willen dit wel op zich nemen.  
 
Mbt verspreiding notulen: bij officiële goedkeuring van de notulen in de volgende vergadering 
worden de stukken pas naar school gestuurd.  
 
Ingekomen stukken 
Han heeft een bijeenkomst van Lego Education bijgewoond. Dit was zeer interessant. Het is 
Wia bekend. Misschien een leuk uitje voor de oudere schoolkinderen.  
 
MR 

Sander demonstreert hoe zij SharePoint gebruiken om documenten op 1 plaats te bewaren 
en waar je met inlogcodes bij kunt. De OR – leden lijkt dit ook handig en Sander vraag 
inlogcodes op voor hen. Dit wordt onder een bepaald tabblad vastgelegd.  
Door het vertrek van Rienke geeft Sander aan dat Martine haar plek inneemt in de MR. 
Benno neemt vooralsnog de taken van Ans waar tijdens haar re-integratie.  
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School 
Wia leest voor hoe de bezetting wordt de komende tijd mbt de directie-invulling en andere 
leerkrachten. Dit is heel onduidelijk en rommelig naar mening van OR. Ook voor MR is niet 
alles duidelijk en bekend. MR neemt dit op, evt. samen met Han.  
Tevens is aangedragen het belang van een leerkracht (m) op school. Graag zouden wij 
meneer Ramon willen houden.  
 
Met betrekking tot het kamp: de kosten lopen hoger uit dan gebudgetteerd. Voorstel is om de 
ouderbijdrage te verhogen naar 35 euro /kind. Tekort is dan nog 320 euro. Voorstel is om dit 
te delen met de OR.  OR gaat hierin akkoord. Zij betaalt 160 euro.  
 
Zomerfeesten 
Er zijn nog geen mededelingen.  
 
1e Heilige Communie 
Er is een andere opzet gekomen m.b.t. de 1e Heilige Communie. Er wordt een werkgroep 
samengesteld met ouders. De activiteiten worden na school ingepland en gezamenlijk met 
de communicantjes van de school in Beckum. De viering is het ene jaar in Beckum, het 
andere jaar in de Hoeve.  
Datum voor de 1eHeilige Communie dit jaar is 17-4 om 09.00 in Beckum.   
 
Schoolzwemmen 
Voor zover nu bekend is, stopt het schoolzwemmen aankomend schooljaar.  
 
Kaartjes/bloemen 
Geen.   
 
Rondvraag 
Miranda: waarom is de carnaval nu op vrijdag ipv maandag. Dit ivm foekepotten. 
Wia weet niet waarom, maar het is zo besloten.  
 
Claudia: hebben wij al leerlinglijsten ontvangen? Han heeft dit met Benno besproken maar 
nog niets ontvangen. Actie Han.  
 
Edwin: ik heb klachten ontvangen dat er na buitenschoolse tijden kinderen op het dak van de 
school klimmen. Wia neemt dit op met Benno, zodat het in de nieuwsbrief komt.  
Er moeten nog tegels langs de ramen komen voor de schoonmaakster. Dit dient ingepland te 
worden met het tuinonderhoud. Actie Edwin.  
 
Niek: melding: ivm de rommelmarkt op 30-1 blijven de containers langer staan.  
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Wia: Mbt. Musical wordt dit 1 of 2 avonden? En moeten er ijsjes verschaft worden ‘s avonds? 
Krijgen ook al via school ’s middags. Besloten wordt dat het 1 avond wordt en de rest van de 
details bespreken wij later. 11 juli is de musical.  
 
Han: graag de facturen paraferen indien akkoord. Kan het zo niet controleren.  
 
Inge: Kunnen er klassenfoto’s en leerlinglijsten naar het Dorpsarchief. Deze vraagt hierom. 
Wia neemt actie.  
M.b.t. wandelvierdaagse: nemen wij dit tzt op in de agenda van de OR? Dit n.a.v. punt in de 
jaarvergadering. Het ligt aan wat er in de statuten staan en bij KvK om te bepalen waar 
verantwoording ligt. Maar dit kunnen wij opnemen in de agenda.  
 
Anouk: Mardy vermeld via de whatts app dat ze een vergadering gehad heeft van VVN met 
gemeente en verkeersouders. Er is op jaarbasis een budget van 500 euro te besteden voor 
verkeersveiligheidmaterialen. Wij hebben buiten 25 hesjes ook lesmateriaal en nieuwe 
brigadiersjassen aangeschaft. Het budget was hiermee nog niet op, maar dat was ook de 
wens van de gemeente. Niet meer dan nodig aanschaffen. Het restant wordt door gemeente 
anders ingevuld.  
Hierop wordt geantwoord dat de jassen niet comfortabel zijn. Deze zijn te klein. Graag 
grotere jassen bestellen volgend jaar.  
 
Sluiting 
Anouk sluit de vergadering en dankt allen voor de aanwezigheid.  
 
Actielijst:  
Actie   Verantwoordelijke  
 
Doorsturen draaiboek naar OR leden  
  (herziene vervolgens nasturen)  Claudia 
Gesprek Coen Hemmer inzake tegels   

- klacht bekend maar niet officieel?  Edwin / Benno 
Opvragen / opzoeken statuten  cq verzekeringen  Han 
Aanmelden Han ter Braak bij KVK (Miranda vervalt)  Han 
Leerlinglijsten opvragen  Han 
Tegelpad leggen langs ramen tbv schoonmaak   Edwin 
Zand vervangen + belijning  Edwin 
Inlogcodes SharePoint  Sander 


