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Notulen vergadering 13 november 2019 

 
Opening 

AS opent de vergadering en heet allen aanwezig. KB is afwezig.  
 
Notulen vorige vergadering en actiepunten 

Notulen worden op enkele op/aanmerkingen goedgekeurd. Wijzigingen worden doorgevoerd door IH 
en notulen worden vrijgegeven.  
 
 
Groepsouders 
Er is een tip binnengekomen voor een andere fotograaf voor de schoolfoto’s. Er is echter al 1 fotograaf 
voor 12 mei 2020 besteld. Gegevens worden bewaard voor volgende keer. IH koppelt deze info terug 
aan de groepsouder.  
 
 
Ingekomen stukken  
Geen ingekomen stukken.  
 
 
Terugkoppeling Jaarvergadering - reservegelden 
M.b.t. de reservegelden wordt er een besteding gezocht. Er moet gekeken worden of er iets eenmalig 
of substantieel mogelijk is. PO neemt e.e.a. op in de leerlingenraad. Punt blijft op de agenda staan.  
 
Schoolreisje 
Als extra punt is het schoolreisje besproken. Het volgende is besteld:  
Groep 1-2  Sevink Molen 
Groep 3-4   Julianatoren 
Groep 5-6-7  Drouwenerzand (bus) 
 
Sinterklaas 
De besproken onderwerpen en actiepunten mbt Sint zijn besproken. Dit jaar wordt er geen film 
gedraaid voor de bovenbouw maar een quiz georganiseerd.  Zaterdag 23 november om 13.30 uur is 
de opbouw.  
 
Kerst 
Er is een idee om een kerstmarkt te organiseren om woensdagavond 18-12-2019. OR is gevraagd om 
te helpen met kraampjes en schenken chocolademelk / glühwein. Verder info komt nog.  
 
School / MR 

 Er is een audit op 28-11-2019. Hiervoor is een proefobservatie gedaan door een team van 5 kinde-
ren en 5 ouders (waarvan 1 uit OR) om een zo goed als mogelijk beeld te krijgen.  

 M.b.t. de vacature van directeur staan er van 3 tot 9 december gesprekken gepland. De interne 
begeleider en  enkele leden uit MR zullen hierbij aanwezig zijn.  

 De 10 minuten gesprekken met de kinderen (driehoeksgesprek  - m.b.t. welzijn van het kind) zijn 
gestart. Allereerst vanuit de leerkracht’s eigen inzicht. Daarna wordt er geevalueerd om hier 1 lijn in 
te krijgen.  

 
Zomerfeesten / ’t Meuken  
Geen opmerkingen.   
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Kaartjes/Bloemen : Geen meldingen 
 
Rondvraag: 
WW: De opkomst bij de jaarvergadering was teleurstellend laag. Dit is erg jammer.  
AS stelt een stukje op voor de nieuwsbrief om dit onder de aandacht te brengen.  
 
JW: Groep 2 heeft onverwachts een schooldokter op bezoek gekregen?  
Dit is misgegaan. Er was geen datum afgesproken. Er komt een datum wanneer de formulieren wor-
den opgehaald.  
 
AS sluit de vergadering.  
 
Actiepunten:  
Statuten waarnemen / uitwerken  - navragen bij Keender door PO : HtB / PO 
Ideeën bijdrage drukwerkgroep   : allen  
Vermelding punten in besluitenlijst  : IH 
Vergoeding school ivm schoonmaken terrein ZF  : PO 
Draaiboek rondmailen aan OR leden  : KB 


