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O U D E R R A A D
Notulen vergadering 10 juni 2020

Opening
ASi opent de vergadering en heet allen welkom, met name ASa, als nieuwe directrice van de school. Er
volgt een voorstelrondje van de leden van de OR.
Notulen vorige vergadering en actiepunten
Notulen worden goedgekeurd. Actiepunten worden besproken.
Statuten zijn inmiddels in bezit van OR. IH zal deze nog digitaal maken en in de secr. map opslaan.
IL meldt dat er tbv bijdrage (reservegelden) voor school nog enkele wensen zijn voor buiten. Dit ook nav
de coronamaatregelen. (veel buitengym). ASi vraag IL om een lijstje op te stellen met wensen.
De buitenkorf zal een dezer dagen geplaatst worden.
Er is in de begroting een schaduwdoek opgenomen voor het kleine plein. Deze zal tzt door vrijwilligers
geplaatst kunnen worden. (evt. bij tuinonderhoud)
Groepsouders
Geen meldingen

Ingekomen stukken
Er is een ingekomen stuk voor het eventueel aanleggen van een moestuintje op school.
Dit is intern besproken en school geeft aan dit een leuk idee te vinden, maar vraagt zich af hoe dit in te
plannen. Er zijn ook al thema’s (bijv. lente) waar e.e.a. georganiseerd wordt. IH koppelt terug naar de
afzender om contact met school op te nemen voor dit onderwerp.

Zomerfeesten
Niet doorgegaan vanwege coronamaatregelen. Clown en treintje zijn afgezegd en toezegging voor
volgend jaar gedaan.
Schoolreisje
Niet doorgegaan vanwege coronamaatregelen. Julianatoren was als enige betaald, we krijgen een
voucher hiervoor die binnen 1 jaar ingewisseld dient te worden.
Kamp
Niet doorgegaan vanwege coronamaatregelen. Er is een alternatief programma georganiseerd door de
ouders van de kinderen. Kosten zijn besproken. E.e.a. was al betaald. Begroting van OR wordt volledig
gebruikt.
Musical
Kan niet doorgaan bij Dwars vanwege coronamaatregelen. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden om
deze bij ’t Meuken te houden. RN zal contact opnemen met KB. Budget van OR wordt beschikbaar
gesteld.
Bestuursverkiezing
AS en IH hebben hun termijn erop zitten en zijn niet herkiesbaar. Eventuele kandidaten zijn besproken.
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School / MR
Formatie is rond. MR is akkoord. Dit wordt eerdaags bekend gemaakt. Aantal leerlingen voor aankomend
jaar is 124.
Nieuwe data vergaderingen:
Worden door school eerdaags voorgesteld. 26-10-2020 blijft jaarvergadering.

Kaartjes/Bloemen:
RN (geboorte zoon)/ ASi (overlijden schoonvader)

Rondvraag:
ASa: Fotograaf is afgebeld. Misschien dat er dit najaar een moment gekozen kan worden voor de foto’s.
Het zou voor groep 8 mooi zijn om nog iets te kunnen regelen. ASa kijkt wat mogelijk is.
HtB: ouderbijdrage is bijna volledig binnen.
NV: oud papier loopt in de maanden juli / augustus gewoon door.
KB: er is in overleg met de tuinmannen en ouders geen voorjaarsonderhoud gepleegd aan de tuin.
Plek van de korf moet nog worden aangegeven.
MK: ouders mogen niet de brigadierscursus in school afleggen. Deze cursus wordt na de vakantie gepland. Politie mag de cursus wel aan groep 7 geven.

ASi sluit de vergadering.
Actiepunten:
Statuten digitaliseren
Vermelding punten in besluitenlijst
Lijstje wensen reservegelden
Draaiboek rondmailen aan OR leden
Fotograaf inplannen najaar?
Opkleuren schoolplein (bijv. betonpalen kleuren)

: IH
: IH (secr)
: IL
: KB
: ASa / CA
: allen?
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