
Notulen OR vergadering 26-6-2018 

Laatste vergadering van schooljaar 2017-2018 

 

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

Afwezig: Mianda 

Wonen de vergadering bij ter introductie : Jessica, Laura, Beertjan, Anita en Freke  

 

Opening: 

Welkom door voorzitster: Diana 

Notulist: Ilse 

MR aanwezig: -  

Team aanwezig: Maarten 

 

Notulen vorige OR vergadering 17 april: geen bijzonderheden 

Mailbox Sandra: geen mails binnengekomen 

Financiën Penningmeester Patrick:  Opbrengst en kosten Pleinfeest 

Opbrengst: €721,- 

Kosten: €428,- 

De begroting van de lampionwagen wordt iets overschreden, dit omdat er geïnvesteerd is in een 

nieuw lichtsnoer.  

Evaluatie Lampionwagen 

Verliep goed, veel hulp van enthousiaste ouders wat resulteerde in een mooie 1ste prijs 

Afgesloten met een BBQ 

 

Evaluatie Koningspelen 

Verliep goed, geen bijzonderheden. 

Volgend jaar goed overleggen wie het ontbijt gaat ophalen. Bij voorkeur, vanuit de OR, dat het team 

het ontbijt ophaalt.    

 

Evaluatie Avondvierdaagse 

Verliep goed, geslaagde vierdaagse. Er waren opmerkingen over de indeling van de groepjes. Indeling 

van de groepjes wordt door het team gemaakt. Verschillende vertrektijden werden aangehouden 

door de Oranje vereniging. Dit is onpraktisch en verwarrend. Door verschillende scholen is dit al bij 

de Oranje vereniging aangegeven.  

Bij het wassen van de schoolshirts werden haakjes en wat slijtage gezien. Dit is aan Maarten 

doorgegeven en hij is dus op de hoogte hiervan.  

Evaluatie Pleinfeest 

OR had de werkzaamheden opgesplitst wat het overzichtelijker maakte en dat verliep prima en 

soepel. Op de dag zelf planning te ruim qua tijd voor de  voorbereidingen. Dit kan volgende keer 

anders gepland worden. Weinig hulp van ouders, slechts 10 aanmeldingen. Dit kan door de drukke 

periode komen waar al veel activiteiten gepland zijn. Volgende keer pleinfeest in andere periode 

plannen?  



Voorstel van het team om het pleinfeest elk jaar te organiseren, mede omdat het een groot succes 

was. Voorstel van de OR is om het om het jaar te organiseren omdat het veel voorbereiding kost. 

Maarten is hiervan op de hoogte en overlegt dit met het team.  

Leerlingenraad: positief, veel aanbod van leuke spelletjes/activiteiten. Toezicht bij het springkussen 

moet beter. 

Dit wordt teruggekoppeld aan het team net als de toezicht bij het ponyrijden waar soms zonder cap 

gereden werd. Communicatie tussen het team en de OR kan beter.  

Afscheid groep 8/ fotoboek 

Graag wat extra hulp bij afscheid groep 8 op dinsdag 17-7. Zowel overdag (maken van hapjes etc als 

op de avond zelf) Binnen de werkgroep wordt tijdstip en catering overlegd.   

Fotoboek wordt dit jaar weer gemaakt door Bertine en Rianda. Het gaat goed, de laatste schooljaren 

worden nu gemaakt. Wachten op de foto’s van schoolkamp en dan gaat het boek naar de drukker. 

Mede omdat het zoveel werk is en door de nieuwe privacy wet, wordt gekeken of het volgend jaar 

anders wordt ingevuld. Idee van Maarten, afscheidsboek/vriendenboek. Jeannette Jaspers maakt 

volgend jaar het fotoboek, met haar wordt overlegd hoe we dat gaan invullen. Idee is ook om ieder 

jaar een ouder van een leerling uit groep 8 te vragen om mee te werken aan het fotoboek.  

Jaarplanning 2018-2019 

Schoolfotograaf: 17 september 2018 

Ouderavond:  19 september 2018 

Sponsorloop:  9 november 2018 

Sint:    5 december 2018 

Kerst:   19 december 2018 

Koningsspelen:  12 april 2019 

Avondvierdaagse: 20-23 mei 2019 

Jubileum Jac:  nog niet bekend 

Schoolreis 4 t/m 7  7 juni 2019 

Schoolreis 1 t/m 3: 25 juni 2019 

Afscheid groep 8: 9 juli 2019 

 

Pattie maakt de jaarplanning voor aankomend schooljaar. 

Planning en werkgroep voor schoolfotograaf wordt gemaakt en komen dit jaar nog bij elkaar om 

afspraken te maken met de fotografe. 

Werkgroep voor Sinterklaas wordt alvast gemaakt.  

OR reglement wordt aangepast, aantal leden naar 15 personen. 

Nieuw OR adressenlijst wordt gemaakt door Ilse. 

 

Rondvraag: 

Vraag waarom de bovenbouw tijdens de schoolreis niet de schoolshirts dragen, Maarten overlegt dit 

het team. 

Ook wordt met het team overlegd of we volgend jaar de leerlingen tijdens het schoolreisje €5,- mee 

laten nemen.  

Het eten tijdens de schoolreis was te weinig, Maarten gaat dit doorgeven aan GEBO- tours. 



 

De rapportgesprekken worden alleen overdag afgenomen, dit wordt door velen als onpraktisch 

ervaren, Maarten neemt dit mee. 

 

Datums OR vergadering 2018-2019 

11 september 2018 

20 november 2018 

15 januari 2019 

19 maart 2019 

7 mei 2019 

18 juni 2019 

 

We hebben er vier nieuw leden bij! 

Welkom Anita, Beertjan, Laura en Jessica! 

 

We nemen afscheid van Astrid, na 6 jaar verlaat zij de OR. Wel heeft ze aangeboden om komend jaar 

te ondersteunen bij activiteiten. Bedankt voor de leuke jaren en voor al je inzet!  

 

Het was een leuk en bijzonder jaar met leuke activiteiten! Op naar volgend jaar!  

 

 

  

 

 

 

 


