
OR Vergadering OBS Wonderwijs schooljaar 2018-2019 

 

7 mei 2019 

 

Notulen OR 

 

Datum: dinsdag 7 mei 2019 

 

Opening 

 Welkom: Diana 

 Notulist: Mianda  

 Aanwezig:  Jessica, Bertine, Pattie, Anita, Mianda, Patrick, Laura, Diana  

 Afgemeld: Chantal, Beertjan, Sandra, Edwin, Rianda, Ilse 

 Team aanwezig: Maarten 

 

 

Notulen vorige vergadering dinsdag 19 maart 

 Opmerkingen: geen 

 

Financiën/begroting 2018-2019 

 Toelichting Patrick: we missen nog ouderbijdrage van 17 kinderen. Deze ouders 

hebben een persoonlijk bericht ontvangen. Lampionoptocht is nog niet alles binnen 

maar valt waarschijnlijk wel binnen budget (aanschaf gedaan voor meerdere jaren en 

ook inkomsten door 2
e
 en 1

e
 prijs en startgeld).  

 

Mailbox 

 Toelichting Sandra: geen 

 

Evaluatie 

 Pasen: goed verlopen (eitjes verstopt, kan volgend jaar ook op deze manier). 

Voldoende paaseitjes ingekocht. 

 Koningspelen: kinderen hadden niet hun eten en drinken mee bij het doen van het 

circuit. Kinderen hadden goed gegeten bij het paasontbijt. De hulpouders kregen 

koffie met een vulkoek. Volgend jaar ook moment tussendoor voor (eten en) drinken 

voor kinderen inplannen.  

 

Komende activiteiten 

 Avondvierdaagse: lijst van begeleiding is onder constructie, Plus deelt appels uit, we 

mogen weer komkommers uitdelen van fam. Otten. Dan nog een versnapering regelen 

voor 1 avond (ijsje?). 
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 Afscheid groep 8 op dinsdag 9 juli.  17 leerlingen. Het is bekend wie van de OR gaan 

helpen bij de catering.  

 

 

 

OR ingekomen punten: 

 Schoolreisje: besproken over begeleiding. Maarten stemt af met collega’s.  

 Voorzitten vergadering 18 juni: Anita 

 Voorzitter nieuwe schooljaar/mede voorzitter: Diana wil wel voorzitter blijven maar 

dan samen met iemand die haar kan vervangen waar nodig.  Er is ook een andere 

notulist nodig. Diana gaat een oproep op social schools plaatsen voor voorzitter en/of 

notulist. 

 

Mededelingen MR 

Geen  

 

Mededelingen team 

 In de week van de Avondvierdaagse is er op woensdag ook een activiteit van 

Streetwise. 

 Volgend schooljaar wellicht een sportcommissie met leerkracht en ouder(s) om te 

helpen organiseren/coordineren van sportactiviteiten. 

 Maarten bedankt de ouderraad voor de inzet dit schooljaar! 

 

 

Rondvraag 

- Geen vragen. 

 

Vergaderdatums: 

18 Juni 


