
OR Vergadering OBS Wonderwijs schooljaar 2017-2018 

  17 april2018 

Notulen OR vergadering 17 april 2018 – OBS Wonderwijs 

 

 

Aanwezig: Edwin, Ilse, Chantal, Astrid, Sandra, Mianda, Rianda, Bertine, Pattie, Patrick 

Afwezig mk: Diana 
 

Opening 

 Welkom voorzitster: Pattie 

 Notulist: Mianda 

 MR aanwezig:  

 Team aanwezig: Bert 

 

Notulen vorige vergadering dinsdag 13 maart 2018 

 Opmerkingen: geen 

 

Financiën / begroting 2017-2018 

 Toelichting Patrick: Er is door Maarten een persoonlijke herinnering gestuurd naar ouders 

die nog niet betaald hebben. Er is tot nu toe iets meer binnengekomen dan begroot. We 

missen nog 280 euro.  

 Pasen: er is iets meer uitgegeven dan begroot maar er zijn een aantal materialen aangeschaft 

die meerdere jaren meegaan (waaronder een aantal drinkkannen) 

 Lampionwagen is tot nu toe binnen budget, komen nog wel wat kosten bij.  

 

Mailbox 

 Zie hieronder bij OR ingekomen punten 

 

Evaluatie 

 Pasen, toelichting Bertine en Rianda. Leuke reacties! Complimenten vanuit het team voor 

het werk dat is verzet. Speurtocht was misschien wat te dicht op elkaar met de groepjes. 

Extra aandacht voor kinderen die op dat moment buiten de groep zijn (voor bijv. bijles), 

zodat zij er ook bij moeten zijn. Moet Pasen elk jaar uitgebreid gevierd worden of kan dit 

ook in beperktere mate in de klas? Of alleen paaseieren zoeken? 

 

OR ingekomen punten 

 Toelichting op binnengekomen mail: mail is besproken. Waar nodig wordt actie ondernomen 

door Maarten.   

 Inventariseren OR leden volgend jaar. Er zijn een paar nieuwe mensen nodig. We gaan een 

oproep op Social Schools plaatsen en mensen vragen.  

 

Komende activiteiten; 

 Lampionnenwagen: er wordt enthousiast gebouwd! Al heel veel gedaan. Ook nog veel te 

doen. Binnenkort een brief uit naar ouders met info over waar en hoe laat verzamelen etc 

 Koningspelen: Team: groep 1-3 gaan oud Hollandse spelletjes doen op het plein. Groep 4 

t/m 8 gaat om beurten naar de gymzaal. Groep 5 t/m 8 continurooster.  

 Avondvierdaagse: Patrick, Bertine, Edwin, Mianda, Sandra: begeleiding is rond op een paar 

personen voor het fietsen na. Bertine gaat nog even naar de leerkrachten ivm het maken van 

groepjes. 

 Pleinfeest:Team Jac, Bert en Elizabeth. OR Ilse, Pattie, chantal, Rianda, Astrid, Sandra, 

Patrick: goed op weg met de organisatie. OR regelt de spelletjes en de catering en het team 

regelt de activiteiten en de attracties.  
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  17 april2018 

 

Mededelingen MR 

Geen 

 

Mededelingen team 

Geen 

 

Rondvraag 

Bertine: Volgend jaar voorstellen of er ouders van groep 8 zijn die de foto’s voor het fotoboek 

willen verzamelen. 

 

Vergaderdatums: 

Laatste vergadering van dit schooljaar!  

26 juni 2018 (aanwezig vanuit team Maarten) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


