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  16 Januari 2018 

Notulen OR vergadering 16 januari 2018 – OBS Wonderwijs 

 

 

Aanwezig: Diana, Edwin, Ilse, Chantal, Astrid, Sandra, Mianda 

Afwezig mk: Rianda, Bertine, Pattie, Patrick 
 

Opening 

 Welkom voorzitster: Diana 

 Notulist: Mianda 

 MR niet aanwezig 

Team aanwezig: Maarten 

 

Notulen vorige vergadering 9 december 2017 

 Opmerkingen: geen 

 

Financiën / begroting 2017-2018 

 Sint: 850 begroot, 815,- verbruikt, dus binnen budget 

 Kerst:200 begroot, 146 verbruikt, binnen budget 

 inkomsten ouderbijdrage: 8 nieuwe kinderen krijgen nog een factuur voor 10 euro. 

 We missen nog een ouderbijdrage van een paar kinderen (840 euro): we geven een 

herinnering mee aan het eind van de maand.  

 

Mailbox 

 Toelichting Sandra: geen bijzonderheden 

 

Evaluatie 

 Sponsorloop: Sandra: het is goed verlopen, geen bijzonderheden. Mooie opkomst van ouders 

op tribune en ook bij hulp. Mooie opbrengst. 

 Sinterklaas: goed verlopen in de voorbereiding en ook op de dag zelf. Mooi op tijd 

begonnen met de cadeautjes, alles wat we wilden hebben was voorradig. Positieve reacties 

gehad van ouders en ook van kinderen. 

 Kerst: Maarten heeft vragen gestuurd naar het team. Binnen OR Kerstgroep is nog geen 

evaluatie geweest. Komen we op terug. Leuke opzet! Zat veel werk in om op te zetten maar 

wel erg leuk. 

 Astrid: Hoe om te gaan met kerstkaarten die de kinderen uitdelen aan elkaar: volgende kerst 

verzoek om een een kaart per klas te geven ipv per kind. Wordt er door lkr ook iets te eten 

gemaakt? Zijn geen afspraken over. Ilse: hoe met drinken in de klas? Was wel behoefte aan 

maar was er nu niet. Volgende keer wel. Een bedankkaartje naar de betrokkenen die mee 

hebben geholpen bij de lichtjestocht? Maarten gaat dit bespreken in het team. Chantal: de 

route was niet helemaal duidelijk voor de leerkrachten. En voor diegenen op locatie was het 

niet duidelijk hoeveel groepjes ze konden verwachten. Maarten: tijdsduur van het feest op 

het plein te lang? Er gebeurde van alles met de kinderen oa op het grasveldje. Volgende keer 

duidelijk aangeven dat de kinderen onder de verantwoordelijkheid van de ouders vallen 

vanaf het feest op het plein. Nu werden sommige kinderen pas om 20u opgehaald. 

 

OR ingekomen punten 

 Shirts Sponsorloop: Sandra heeft voorbeelden van de stof meegenomen (katoen en 

vochtregulerend net zoals voetbalshirt). Er zijn door de leerlingenraad verschillende 

ontwerpen gemaakt. Er zit veel verschil in kosten voor het drukwerk als het gaat om het 

logo afdrukken of het ontwerp. Sandra gaat nog na wat de drukkosten gaan worden bij een 

ander ontwerp met het logo van Wonderwijs. Maarten stuurt de logobestanden naar Sandra. 
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Maarten vraagt ook nog na. Voorkeur is er nu voor de stof van het vochtregulerende shirt 

(voetbalshirts) 

 

Komende activiteiten; 

 Lampionnenwagen: Mianda licht toe. Er is een start gemaakt met brainstormen etc. Maarten 

gaat binnen het team na wie er op de wagen zou willen. 

 Projectweek: thema is Kunst. Er is ook een uitje naar het Rijksmuseum met groep 4 t/m 8 op 

13 maart (4-5), 6 maart (6-7-8). Ook Quintus activiteiten zijn hierop afgestemd. Vraag van 

Maarten is of er ouders zijn die de school in Kunst stemming willen brengen. 5 maart start, 

16 maart afsluiting (kwasten, schildersezels etc. etc.) Diana vraagt in de OR app wie er mee 

zouden willen helpen.  

 Pasen: Diana, Rianda en Geralde helpt ook. Nog niets over te melden.  

 

Mededelingen MR: geen 

 

Mededelingen team 

Groep 1-3 gaat op schoolreisje naar De Drentse Koe 

Geanne is aan het re-integreren en werkt nu voorlopig 4 ochtenden als juf van de ‘schakelklas’ op 

de Dirk van Dijkschool.  

In april is een workshop avond gepland. Ouders kunnen zich inschrijven voor een workshop. Waar 

hebben ouders interesse in, waar zouden ouders meer van willen weten waar de school mee bezig is. 

Bijv. Kanjertraining of het gebruik van chromebooks etc. Zijn er suggesties? 

 

Rondvraag 
Astrid: schooldammen? Gaat om het jaar: volgend jaar weer. Wat zijn afspraken over het doen van 

spelletjes ed op de chromebooks onder schooltijd? 

Maarten: wat zijn de meningen over Social Schools?  

 

Volgende vergadering  
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) 

 

 


