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O U D E R R A A D
Notulen vergadering 25 september 2019
Opening
AS opent de vergadering en heet in het speciaal welkom aan PO en IL voor het bijwonen van de
vergadering vanuit school en RD namens de MR.
Notulen vorige vergadering en actiepunten
Er zijn geen op- of aanmerkingen en de notulen worden vastgesteld.
M.b.t. actiepunten: Punt m.b.t. statuten blijft staan. HtB zoekt e.e.a. uit.
MV en EB worden uitgenodigd om samen de uitschrijving bij het KvK te verrichten.
Dit is blijkbaar nog niet gedaan.
Groepsouders
Geen ingekomen stukken.
Ingekomen stukken
Er staat een stuk in de krant m.b.t. subsidie voor aanschaf watertappunten op schoolpleinen. AS
overhandigd deze aan PO. Kan voor school interessant zijn.
Agenda jaarvergadering
De agenda voor de jaarvergadering is besproken. HtB ligt de cijfers toe. M.b.t. Kamp is er hogere
bijdrage gevraagd aan de Ouderraad vanwege hogere locatiekosten. Na intern overleg is besloten
dat de bijdrage van de OR t.b.v. kamp gezet wordt op € 35,00 per kind (was €25,00). IH vermeldt dit in
de besluitenlijst
Bestuursverkiezing
Geen wijzigingen in bestuursleden.
Musical
Dwars maakt separate rekeningen voor school en Ouderraad. Kan dit niet op 1 rekening? Tevens is
e.e.a. nogal onduidelijk. Vandaar dat WW de taak op zich gaat nemen om dit beter te coordineren.
School / MR
Het schooljaar is prettig gestart. MvdK is bezig voor programma/activiteiten m.b.t. hoog begaafde kinderen. Er is hier budget voor vrijgekomen en daardoor kan zij hier meer tijd aan besteden.
Het proces voor aanstellen van een directeur loopt. De geschikte kandidaat moet gevonden worden,
tot zover is PO als interim aangesteld.
RD meldt namens de MR dat zij per toerbeurt aanwezig zullen zijn bij de Ouderraad vergadering. Zij
zullen eerst een cursus volgens voor meer inzicht in MR zaken.
Zomerfeesten / ’t Meuken
T.b.v. de gezellige middag heeft HvH het e.e.a. beschikbaar gesteld. Hier dient nog een vergoeding
voor geregeld te worden.
M.b.t. de vergoeding van het schoonmaken van het terrein met de Zomerfeesten, dient e.e.a. nog
gecontroleerd te worden. PO zal de coordinatie op zich nemen of dit gebeurd is.
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Sinterklaas
Vergunning is aangevraagd. De optocht is 24 november om 14.00 uur.
Vraag is of geluidsinstallatie via school geregeld kan worden.
In de besluitenlijst wordt opgenomen dat er € 8,00 per kind voor het cadeau wordt besteed voor de
kinderen in de onderbouw en € 6,50 voor de kinderen in de bovenbouw.

Kaartjes/Bloemen
RL heeft een kaartje gehad vanwege ziekenhuisopname.
ML heeft een boek en bos bloemen gehad ivm afscheid. (kosten mede MR)
Rondvraag:
JW: Komen er nog meer vrije dagen voor de leerlingen? Maken zij nu niet heel veel uren, met name
de onderbouw?
PO antwoordt dat er over een tijdslijn van 8 jaar wordt gekeken en inderdaad zijn er nu al veel uren
gemaakt. Er zullen dan in de toekomst meer vrije dagen ingepland worden.
CA: de fotograaf komt op 12 mei 2020 en de schoolreisjes zijn vooralsnog gepland op 3 juni 2020.

MK vraagt of er genoeg steprekjes zijn of dat er misschien nog een aanvulling dient te komen. Er
wordt positief gereageerd om nog meer rekjes te plaatsen. Misschien dat er budget voor vrij kan komen.
Er zijn weer hesjes aangeschaft en MK kijkt de “klaar-over borden” nog na op evt. vervanging.

AS sluit de vergadering.
Actiepunten:
Statuten waarnemen / uitwerken - navragen welke notaris bij KvK
Ideeën bijdrage drukwerkgroep
Vermelding punten in besluitenlijst
Vergoeding school ivm schoonmaken terrein ZF
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