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Onderwerp
Opening en vaststellen agenda
Geen aanvullingen
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Geen opmerkingen ontvangen, notulen vastgesteld
Ingekomen stukken
Uitnodiging musical groep 7/8 voor alle leden van de OR ontvangen.
Oudercafe 6 juni, korte samenvatting.
Locatie is bekend: De Heerd, we moeten nu werken aan een programma van eisen. Er
komt geen gymzaal. Hoe dat opgelost wordt, is onbekend (De Korf?). Jolien heeft
eerst een presentatie gegeven, daarna brainstormsessie gehouden, een bord met
memo’s is te zien in de teamkamer. Onderwerpen waren onder meer ‘knus gebouw’,
identiteit, duurzaamheid. Hoe PVE wordt vastgesteld en hoe dit in de markt wordt
gezet, wordt door het bestuur van Voila bekeken. Alie Kok (Twijnstra Gudde) is
ingehuurd om invulling in de school vorm te geven. Omwonenden zijn betrokken, zij
hadden moeite met de mogelijke gevolgen voor verkeer.
Danielle; 2 keer bij elkaar gekomen als vertegenwoordiging van leraren. Zij werken
aan visie op het onderwijs over 20 jaar, als bron bij PVE.
Verder zijn al wat praktische en ‘leuke’ eerste resultaten bekend.
Plandatum voor oplevering is nu 2020.
Er zullen in het komende schooljaar meer oudercafe’s worden georganiseerd.
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Laatste verslagen van evenementen, vooruitblik zomerfeest en lustrumfeest
Er hebben veel evenementen plaatsgevonden, de afgelopen periode.
De avondvierdaagse verliep succesvol, wel wat punten en ideeën nog voor in het
verslag.
Graag alle verslagen voor de zomervakantie opsturen, zodat we ook het verslag voor
Voila kunnen maken.
Lustrum; Danielle; we waren een jaar te vroeg, dus deze commissie is op tijd
begonnen! ;o) De ideeën zijn er, volgend jaar meer acties, onder meer om geld op te
halen.
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Financiën
Boekjaar 2016-2017; 137 kinderen betaald, 5 minder betaald, voor 32 kinderen is niet
betaald. Indicatie van grote betrokkenheid van de ouders.
Laatste stand van zaken
Timo; de begroting is goed gevuld, afgelopen jaren is er extra reserve opgenomen,
o.m. voor de sport tenues. Ook in de krant zijn we dit jaar beter vertegenwoordigd.
Aan het begin van het jaar hebben we besproken dat we behoudend zijn voor
uitgaven van het schoolplein. Aanvulling; voor zomerfeest is in totaal voor bijna alle
kinderen betaald.
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Vooruitblik naar volgend jaar;
Concept begroting is al vastgesteld, er bleken ook wat extra posten bij te komen. Ook
daarom graag laatste financiële zaken aangeleverd.
Boekengeld, stand van zaken
Geen boekengeld uitgegeven dit jaar. Voorstel vanuit de juffen om bij klassengeld te
doen? Tegenvoorstel vanuit OR: ineens uitgeven, waar nodig, bij thema of innovatie in
de boeken. Voorstel is om boekengeld van dit jaar bij volgend jaar bij te leggen. Wel:
dan in teammeeting bespreken door leerkrachten. En opvolgen.
Budget per evenement: is inzichtelijk in de begroting die in de brief voor ouders
vermeld wordt. Ook doorgeven aan de commissieleden.
Kascommissie
Wie wil de boekhouding dit jaar controleren? Moet voor 1 september zijn afgerond
i.v.m. afsluiting boekjaar. Patrick en Anita.
6

Commissies
Frank geeft aan dat hij niet blij is met het besluit van de leerkracht om hem volgend
jaar geen rol te geven als groepsouder. De procedure bij vaststellen van groepsouders
wordt toegelicht; de keuze is aan de leerkracht. Anita geeft aan dat zij deze ook
gevolgd heeft.
Frank trekt na uitleg zijn aanmelding als groepscoördinator terug. De ouderraad is niet
het bestuursorgaan dat deze beslissing neemt. Dit is aan de leerkracht, hoort in de
klas thuis. Voorstel dat Frank dit met Jolien en leerkracht bespreekt, om e.e.a. uit de
lucht te helpen.
Groep ½ heeft nog geen coördinatoren. Nog even aanstippen op zomerfeest, en
coördinatoren van 1 en 2 a sturen nog een wervende mail rond.
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Geplande activiteiten
Sportcommissie -laatste evenementen, vooruitblik, vlaggen?
-

B-ball: was een groot succes. 2 prijzen. Opvallend is, dat als commissie in de
klas reclame maakt, dan zijn er opvallend meer aanmeldingen. We zoeken
nog mensen die in de sportcommissie de onderbouw kan vertegenwoordigen.

-

Goede investering: beachvlaggen zijn gebruikt bij B-Ball en avondvierdaagse,
en bevallen goed. Ze kunnen op alle evenementen gebruikt worden.

Schoolpleincommissie – duikelrek
Het huidige duikelrek voldoet niet meer. Investering in nieuw mogelijk? Indien
helemaal nieuw: moet dan in 3 jaar afgeschreven worden.
Overnemen van de Brink; geen respons.
Behoefte is wel aan een nieuw duikelrek, want het wordt veel gebruikt. Maar is dit de
investering wel waard? Ivm nieuwbouw?
Besluit om deze investering toch te doen en op te nemen in de begroting, goed
nadenken over investering irt materiaal.
Mededeling schoolplein commissie: schip zit aan de voorkant los. Aan Benjamin
reparatie gevraagd.
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Rondvraag
-

Voetbaltenues liggen weer door elkaar. Graag afvinken als je shirtje
binnenkomt. Begin van het jaar weer sorteren en uitdelen. Probleem is
ontstaan omdat in groep 4 geen bak was…
Juffendag ; dit jaar wel erg aan het einde van jaar… volgend jaar graagmeer
verspreide over het jaar. Jolien : wordt volgend jaar aan gewerkt !
Jolien : bedankt voor alle inzet gedurende het schooljaar. Waanzinnig ; zoveel
werk verzet.

-
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Timo ; andere dank je wel procedure ! Bedankjes voor alle OR leden, en voor
het team !

Sluiting

Invenarisatie groepscoordinatoren 2017-2018
Groep

Coördinator 1

Beschikbaar

Coördinator 2

Beschikbaar

1/2a
mailtje door Ellen

open

2 jaar

open

2 jaar

Willemien Van
Kouwen

1 jaar

Ellen Zomer

1 jaar

4
Uitvraag staat uit

Evelyne Beumer

2 jaar

Annebeth (?)

2 jaar

5
Uitvragen 2de
coordinator
6
Appje door anita

Maaike Verhoef

1 jaar

Esther (van der
Hoek)

2 jaar

Roeline Kooiman

2 jaar

Edith Kooiman

2 jaar
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Marleen Luijer
- marleen.luijer@g

2 jaar

Kim Slingerland
- kimslingerland@

2 jaar

1/2b
3

mail.com
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Merle Buhler

casema.nl
1 jaar

Susan Oosterdijk

1 jaar

