Notulen OR De Leemstee
Aanwezig : Maike Velthuis, Jeroen Bolster, Wendy Koekkoek, Anne Koop,
Dinja Bakker, Sander Grundel, Moniek Finke, Wendy Koopman, Moniek
Alberts, Mediha Burgucu, Gulsah Kural, Kadir Savas, Nanda Joosting,
Antoinette ten Bos, Wendy Stegink
Datum :

maandag 2 oktober 2017

Tijdstip :

20.00 uur

Locatie :

Helmichstraat 44

Agenda
1. Opening en vaststellen van de agenda
Agenda goedgekeurd
2. Notulen van de vorige vergadering
Goedgekeurd.
3. Mededelingen/ingekomen stukken
Geen mededelingen vanuit het team of binnengekomen bij de OR.
4. Activiteitenlijst OR en leerkrachten
De activiteitenlijst is aangevuld met de leerkrachten. Deze wordt
nog rondgestuurd.
Het formulier voor de aanmeldingen voor hulpouders van Harold is
besproken. Graag willen we hierin vermelden dat er voor enkele
activiteiten een voorbereidingsoverleg nodig is. Er wordt van ouders
verwacht hierbij aanwezig te zijn.
Verder het verzoek om de aanmeldingslijst los, (dus niet met een
nieuwsbrief) te versturen. Vorig jaar hebben veel mensen de lijst
gemist.
Harold wil dit jaar de inventarisatie nog doen. Sander gaat met hem
meekijken om dit evt. volgend schooljaar over te nemen.

5.

Financiën

overzicht 2016-2017
budget 2017-2018

De ouderbijdrage is 26 euro per kind. Dit wordt als
Schoolreisje
Sinterklaas
Kerst
Carnaval
Pasen
Divers (o.a. islamitische feesten + koningsspelen)

volgt besteedt:
11,00 euro
5,00 euro
1,00 euro
2,00 euro
2,00 euro
5,00 euro

Voor de Koningsspelen kan er uit worden gegaan van een budget
van 2 euro per kind.
6.

Draaiboeken activiteiten
De bedoeling is om in de activiteitenmap (in de kast in de
lerarenkamer) voor elke activiteit een draaiboek vast te leggen en
de evaluatie van de laatste keer erin te doen. Maike stuurt nog een
opzet van het draaiboek.
Wendy gaat kijken of dit digitaal kan via OneDrive/iCloud. Iedereen
kan dan bij deze documenten en ze aanvullen, zodat niet alles via
Maike hoeft te lopen.
Albert Heijn
Bij Albert Heijn hebben we een contactpersoon.
Schoolfotograaf
Op 2 oktober is de schoolfotograaf geweest. Alles liep goed. Dit jaar
was de opzet anders. Er waren veel positieve reacties. Moniek en
Moniek gaan dit nog verder evalueren.

7.

Kinderboekenweek
De eerste volgende activiteit, na deze vergadering, is de
kinderboekenweek, thema dit jaar is griezelen. Dinja heeft deze
activiteit gedaan.
Hiervan heeft ze een draaiboek opgesteld. Dit zit nu in de
activiteitenmap.
De kinderboekenweek start samen met de eerste maandafsluiting op
woensdag 4 oktober.

8.

Evaluatie schoolreisje
De evaluatie van het schoolreisje van de onderbouw. Verder wel de
wens om ook met de bus te gaan.
Bij groep 3 en 4 kwam naar voren dat ze het ijsje wel misten.
Verder waren er wel veel ouders mee. Het bleek bij de Waarbeek
niet echt nodig.
Voorstel is om de groepsouders als aanspreekpunt te nemen en hen
ook ouders te benaderen of ze mee willen met het schoolreisje.
Tip voor het schoolreisje:
De Flierefluiter in Raalte. Als je vroeg boekt (febr./mrt) heb je extra
korting. Ga je in april dan heb je alleenrecht in het park.
Schoolreisje Bovenbouw:
Geen evaluatie aanwezig. Opmerking vanuit ouders dat kinderen bij
onbekende ouders van andere klassen in de auto zaten.
De eerste vergadering voor het schoolreisje moeten de werkgroepen
onder- en bovenbouw samen plannen. Dan kunnen o.a. de data
overlegd worden. Vanuit daar kan elke werkgroep haar gang gaan.

9.

Rondvraag en sluiting

