
OR Vergadering OBS Wonderwijs schooljaar 2017-2018 

  13 maart 2018 

 

 Notulen OR-vergadering 13 maart 2018 – OBS Wonderwijs  

 

Aanwezig; Diana, Edwin, Astrid, Sandra, Bertine, Patrick, Pattie 

Afwezig; Rianda, Mianda, Ilse, Chantal 

 

Opening 

• Welkom voorzitster: Diana 

• Notulist: Pattie 

• MR aanwezig:  

• Team aanwezig: Jac 

 

Notulen vorige vergadering dinsdag 16 januari 2018 

• Opmerkingen; geen 

 

Financiën / begroting 2017-2018 

• We missen nog een ouderbijdrage van 17 kinderen. Gaan we nog achteraan. 

 

Mailbox 

• Geen berichten binnengekomen. 

 

Evaluatie 

• Kerst; binnen OR is een evaluatie opgesteld. Staat in Dropbox. 

 

OR ingekomen punten 

• Shirts Sponsorloop; Er wordt een proefdruk paars shirt met logo opgevraagd in katoen en 

polyester. Katoen houdt zich beter op langere termijn volgens de leverancier, maar hoe zit 

het met het kreuken? Polyester kreukt niet dus kleed netter af. 

• Mobiel gebruik binnen school; in een klas zijn door een leerling 2 filmpjes gemaakt van een 

medeleerling (en ouder) met een vervelende opmerking erbij. Deze zijn op internet 

geplaatst. Na het opmerken hiervan zijn deze filmpjes gelukkig weer verwijderd. 

Het is niet helemaal helder hoe de regels hiervoor zijn. Diana heeft nagevraagd bij Maarten 

(conform mail d.d. 14 maart 2018); 
Gebruik mobiel op school en tijdens overblijf; tijdens schooltijd wordt de mobiel niet gebruikt en 

moet in de tas of jas. Als de mobiels gebruikt worden tijdens een schoolopdracht (bovenbouw) dan 

wordt dit door de leerkracht aangeven.  

In het protocol van het overblijven staat het volgende; 

- Mobiele telefoons en andere apparatuur laten we zoveel mogelijk thuis. 

- Tijdens de schooluren (ook tijdens het overblijven) laten we de mobiele telefoon uit. 

Aangezien de mobiel wel tijdens de overblijf wordt gebruikt is het verstandig om dit met de 

MR/overblijf te bespreken en zo nodig het protocol aan te passen.  

Er is behoefte aan een protocol voor mobiele telefoongebruik (en voor de Chromebook) 

voor de leerlingen en ouders. 

• Schoolfoto's; er was weinig keus uit foto’s voor het kind zelf en wel meerdere keuzes voor 

de foto met broertjes/zusjes. 

• Evaluatie crea-circuit; communicatie richting de helpende ouders moet duidelijker. In school 

is ook een evaluatie geweest. Het volgende creacircuit wordt opgezet voor groep 5 t/m 8. 

• Tijd aangeven bij oproep Social Schools; In de Social Schools app is een agenda hier staan 

alle activiteiten ingepland, daarbij zit een link zodat je het in je eigen agenda kan plaatsen.  
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Komende activiteiten 

• Lampionnenwagen: verloopt voorspoedig met de bouw van de wagen en het maken van de 

lampions. 

• Pasen: Rianda en Diana (ouder Geralde); verloopt voorspoedig. Spelletjesmiddag is dit jaar 

de gehele middag. Er worden nog wel ouders gezocht om de spelletjes te begeleiden. 

• Koningspelen: Team, ontbijt ophalen door OR (wie?); bespreken in volgende vergadering. 

• Avondvierdaagse (14 t/m 17 mei)): Patrick, Bertine, Edwin, Mianda, Sandra. Binnenkort 

informatie op Social Scools over de inschrijving voor 7 april. Afgesproken dat er per groep 

een OR lid mee loopt voor de organisatie van de in- en uitschrijflijst en als algeheel 

aanspreekpunt.  

• Pleinfeest; Team (25 mei); Jac, Bert. OR Ilse, Chantal, Rianda, Astrid, Pattie. Jac geeft 

ideeën voor thema’s o.a. Witfeest, cowboys, aqua, flowerpower, alles draait en “spelletje 

doen?”. Als Or voorkeur voor cowboys. Na overleg door team over definitieve thema 

plannen we een vergadering team en OR. Budget € 450,- en verwachte opbrengst € 500,-. 

 

Mededelingen MR  

• geen  

 

Mededelingen team 

• 22 maart a.s. komt er een filmploeg op school in groep 7/8 om een les te filmen over de 2e 

Wereld Oorlog. Deze film wordt uitgezonden op bevrijdingsdag. 
 

Rondvraag 

• Recent ontvingen de ouders een brief over “toestemming publicatie foto’s”. Hierin wordt 

niet het fotoboek genoemd. Hoe wordt hiermee omgegaan voor het fotoboek van groep 8? 

Indien er kinderen zijn die niet op de foto’s staan, aangezien ze geen toestemming hebben 

gegeven, wordt er aan de betreffende ouder gevraagd om foto’s van het kind te sturen. 

Wellicht separaat een brief sturen naar alle ouders van groep 8 met de vraag om 

toestemming om de foto’s te mogen plaatsen in het fotoboek. 

• Diana geeft aan dat zij volgend jaar ook wel voorzitter wil zijn maar dat ze dan liever niet 

meer aansluit bij een werkgroep omdat deze combi te veel is. 

• Is het een idee om een rommelmarkt te organiseren zodat de kinderen hun eigen spulletjes 

kunnen verkopen? Wellicht een idee voor volgend jaar. 

• Alvast nieuwe OR leden werven voor volgend schooljaar? Eerst even inventariseren hoeveel 

mensen dit jaar afscheid nemen. Bespreken in volgende vergadering. 

 

Vergaderdatums: 

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

26 juni 2018 (aanwezig vanuit team Maarten) 
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