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  12 september 2017 

Notulen OR vergadering 12 september  2017 – OBS Wonderwijs 

 

 

Aanwezig: Diana, Chantal, Rianda, Bertine, Astrid, Pattie, Sandra, Patrick, Maarten 

Afwezig mk: Edwin, Ilse 
 

Opening 

 Welkom voorzitster: Diana 

 Notulist: Mianda 

 MR niet aanwezig 

 Team aanwezig: Maarten 

 

Notulen vorige vergadering dinsdag 13 juni 2017 

 Opmerkingen: geen. 

 

Financiën / begroting 2017-2018 

 Toelichting: Patrick: kascontrole is geweest over afgelopen schooljaar door Freke Boersma 

en Jeanet Groothuis. Op de ouderavond vragen we iemand die volgend jaar Freke dan wil 

helpen. Dit is alleen aan het eind van het jaar. Het geld wat over is qua budget gaat in de kas.  

 Bespreking begroting aankomend schooljaar. Het plan is om een factuur uit te doen voor elk 

kind (niet alleen per gezin). Op de ouderavond aangeven waar deze bijdrage voor is.  

 

Mailbox 

 Toelichting Sandra: weinig mail binnengekomen.  

 

Jaarverslag  

 Opmerkingen: geen 

 

Evaluatie 

 Schoolreisje groep 1t/m3: er waren vragen over wat kinderen hebben gegeten. Dit viel wat 

tegen. Er was ook weinig tijd voor echte ontdekking op het park. De voorstelling duurde 

lang.  

 Schoolreisje groep 4 t/m 7: positieve geluiden! 

 Afscheid groep 8: een paar reacties ontvangen over dat het fotoboek zo mooi was, goed om 

te horen! 

 Vrijwilligersavond: opkomst iets groter dan vorig jaar, maar alsnog niet heel groot. 

Misschien andere opzet (combineren met kerst of iets dergelijks of afschaffen). We sturen 

geen aparte mails meer naar ouders maar we bedanken in de info/uil per activiteit alle 

ouders die geholpen hebben. Nu wordt besloten om dit schooljaar geen vrijwilligersavond te 

houden.  

 

OR ingekomen punten; 

 Activiteitenlijst verder invullen wie doet wat, activiteiten bespreken. 

 Ouderavond: tussen 19.30-20.00 uur wordt kort iets verteld over school (maarten), de MR 

vertelt een deel en de OR ook (patti en diana). Oud OR leden worden bedankt. Pattie nodigt 

oud OR leden uit om ze die avond te kunnen bedanken.  

 Kom in de klas ouderavond. Algemeen praatje en daarna 2 ronden in de klassen. Geen acties 

van OR die avond. 

 MR, wie wil een MR vergadering bijwonen en wanneer/MR bij ons wie/wanneer: we 

besluiten nu dat we geen vergaderingen bijwonen tenzij er een onderwerp is waarvoor dit 

gewenst is. We houden elkaar via korte lijntjes op de hoogte persoonlijk of via de mail. 
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 dropbox bijhouden: Sandra. Graag documenten naar Sandra mailen zodat zij het erin kan 

zetten. 

 Annette (verkeersouder) wil graag “op afroep” vergadering bij wonen. als Annette iets te 

bespreken heeft met ons, kan ze dit doorgeven 

 

 

Activiteiten 
1. Schoolfotograaf 18 september 2017 (Team: Maarten / OR: Bertine, Rianda, Mianda 

2. Sponsorloop op 10 november 2017 (Team: Maarten / OR Bertine / Sandra) 

 Ontbijt  

 Goede doelen moet door leerlingenraad worden vastgesteld (Martine doet 

leerlingenraad).  

3. Sinterklaas 5 december 2017 (Team: Agnes, Bert /OR Sandra, Rianda, Bertine, Mianda) 

 Toelichting: er is al overleg geweest met het team. Het spelletjescircuit is sterk 

verouderd. Er moeten nieuwe dingen aangeschaft worden. Maarten geeft aan dat we 

een voorstel moeten doen voor een nieuwe opzet en mogelijke kosten.  

4. Kerst 20 december 2017 (Team: Elizabeth, Helene, Jac / OR Edwin, Ilse, Pattie, (Astrid 

en Chantal (ondersteunend))  

5. Pasen (vossenjacht) Rianda, Diana, Geralde? (Chantal, Mianda, Bertine, Patrick wel 

helpen waar mogelijk) 

6. Koningsspelen 26 april (door Team) Ontbijt ophalen door OR. Beslissen we tegen die 

tijd. 

7. Lampionoptocht 26 en 27 april 2018 (door ouders) tot nu toe niemand vanuit de OR die 

in deze werkgroep wil, mocht iemand zich hier toch voor willen aanmelden, graag!  

8. Avondvierdaagse 14 t/m 17 mei 2018 OR Patrick, Bertine, Edwin, Sandra, Mianda) 

9. Projectweek 5 t/m 16 maart 2018 over kunst (door team) Tegen die tijd horen we of er 

ouderhulp gewenst is.  

10. Pleinfeest 25 mei 2018 (Team: Jac, Bert, Geanne / OR Ilse, Pattie, Chantal, Astrid, 

Rianda) 

11. Schoolreisje: tegen die tijd een oproep.  

12. Afscheid groep 8 / foto album (Team Joost/Jac / OR Rianda, Bertine (fotoalbum) Pattie, 

Patrick 

 

Mededelingen MR 
geen 

 

Mededelingen team 

Welkom aan nieuwe samenstelling OR! 

Groep 5 1
e
 les gehad met Oranje en Quintus 

Verbouwing atelier 

 

Rondvraag 
Astrid: hoe lang gaat yoga door? Waarschijnlijk 3x dit schooljaar 

Bertine: ook een evaluatievraag over fotograaf naar ouders? Doen we na 2 jaar 

Pattie: beleid over telefoons op school? Maarten: onder schooltijd uit en in je tas of vak.  

Patrick: veel mailtjes geweest deze week vanuit school? Maarten: binnenkort start er een pilot met 

een app. Dan minder mail maar alles via de app. 

 

 

Volgende vergadering 7 november 2017, wie neemt er iets lekkers mee? PATTIE 

 

Vergaderdatums: 
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7 november 2017 (aanwezig vanuit team Agnes (en Helene), bespreken Kerst en Sint) 

16 januari 2018 (aanwezig vanuit team Geanne, bespreken projectweek) 

13 maart 2018  (aanwezig vanuit team Jac, bespreken pleinfeest) 

17 april 2018 (aanwezig vanuit team Bert, bespreken pleinfeest) 

26 juni 2018 (aanwezig vanuit team Maarten) 

 

 

 

 

 

 


