Notulen
Ouderraad de Windroos
Datum: 11-09-2017

Tijd: 19.00 uur

Aanwezig: Ineke, Cynthia, Chico, Angelique L. en Angela
Afwezig: Angelique G. Marjorie en Odiel
Voorzitter: Ineke
Notulist: Angela
Datum volgende vergadering: 30 oktober 2017

Agenda
1. Notulen vorige vergadering
2. Afscheid Werner
3. OR op website
4. Nieuwsbrief
5. Wat willen we als OR?
6. Koningsspelen 2018
7. Jaarverslag
8. Commissies
9. Schoolfotograaf
10. Startfeest
11. Volgende vergaderdata
12. Wat verder ter tafel komt
13. Rondvraag
14. Afsluiting

Locatie: School

Opening
Ineke opent de vergadering en heet Angelique L. welkom als nieuw OR lid. Ook
zijn bij deze vergadering Folkert en Chantal (IB) aanwezig. Chantal word ons
aanspreekpunt voor de school.

Notulen vorige vergadering
Vorige vergadering was op 10-07-2017. Hier zijn geen vragen over.

Afscheid Werner
Het afscheid van Werner is op vrijdagmiddag 15-09-2017. Van 15.15 uur tot 15.45
uur hebben de ouders gelegenheid om afscheid te nemen van Werner. De OR
regelt de hapjes/drankjes en wat lekkers voor de kinderen. Via een digiduif wordt
een cadeau idee aangegeven voor als ouders iets willen geven.

OR op website
Nu de OR-mail weer is geactiveerd willen we als OR een open communicatie
hebben. Dit betekent dat we vanaf nu de notulen en de vergaderdata gaan
vermelden op de website. Ouders zijn welkom om aan te schuiven bij een
vergadering.

Nieuwsbrief
Voor iedere nieuwsbrief vanuit school moet er ook een stukje vanuit de OR
ingeleverd worden. Voorheen deed Sandra dit, maar zij zit sinds dit schooljaar
niet meer in de OR. Angelique L. geeft aan dit te willen doen.

Wat willen we als OR?
Dit punt gaat mee naar de volgende vergadering.

Koningsspelen 2018
De Koningsspelen 2018 wordt gevierd op 20 april 2018. Gaan we dit volgend jaar
wel of niet vieren of doen we iets met Pasen? Chantal gaat dit opnemen met het
team.

Jaarverslag
Cynthia maakt het jaarverslag van afgelopen schooljaar, Marjorie maakt de
begroting. Deze wordt dan in 1 keer aan de ouders per digiduif doorgestuurd voor
de algemene ouderavond op 20-09-2017.

Commissies
Chantal vraagt na wie er van het team in welke commissie komt. De OR is als
volgende verdeeld:
Sinterklaas: Marjorie, Angelique G. en Danielle (oud OR lid)
Kerst: Ineke, Chico en Angelique L.
Koningsspelen/Pasen: Cynthia en Angela

Schoolfotograaf
Op 12 en 13 oktober komt Patricia Pietersen om de schoolfoto’s te maken. Per
dag hebben we 2 hulpouders nodig, wie kan er wanneer helpen? Samen met
Patricia wordt er een indeling van de dagen gemaakt. Dit wordt teruggekoppeld
aan Chantal.

Startfeest
Als idee zijn we begonnen met een vossenjacht. Hier zijn wel veel hulpouders
voor nodig. Na navraag te hebben gedaan bij Marjorie over welk budget hiervoor
is hebben we dit plan overboord gegooid. Nu is er een stormbaan van 21 meter
gehuurd, geeft Charissa (moeder van een leerling) dansworkshops, gaan de
kinderen cup cakes versieren en zullen er nog spelletjes gedaan worden.
Op woensdag 20-09-2017 is er om half 9 overleg en om een dagplanning te
maken. Aanwezig bij het startfeest: Ineke, Cynthia, Angelique L.

Volgende vergaderdata
De vergaderdata voor het aankomende schooljaar zijn:
30 oktober 2017
15 januari 2018
12 maart 2018
28 mei 2018
02 juli 2018

Aanwezig om 19.00 uur, koffie/thee schenken. Start vergadering is om 19.15 uur.
Omstebeurt nemen we iets lekkers mee. Cynthia neemt de eerstvolgende
vergadering wat lekkers mee.

Wat verder ter tafel komt
•
•
•

LIDL-actie: de ouders van Elainy en Maddox hebben mee gedaan met een
actie van LIDL en daarmee €1000,- gewonnen voor onze school! Op 26
september wordt dit officieel uitgereikt en dit komt ook in de krant te staan.
Communicatie voor het geld teruggeven van de lootjes moet beter, dit wordt
teruggekoppeld aan het team.
Draaiboeken; het zou makkelijk zijn als we bijvoorbeeld van het startfeest,
Sinterklaas, Kerst etc. draaiboeken zijn. Mochten we deze nog niet hebben
gaan we deze maken. Ook komt er een OR-map waar we alle draaiboeken en
notulen in bewaren.

Rondvraag
Er zijn geen vragen

Afsluiting
Ineke sluit de vergadering af.

