Notulen Ouderraad 28 augustus 2017

Aanvang: 19.30 uur
Plaats
: De Holm, Teamroom
AGENDA
Nr.
1

Onderwerp
Welkom, opening en vaststellen agenda
Timo (voorz), Wilma (penningm), Evelyne (4), Patrick (sport/ schoolplein), Carin
(secr), Edith (6), Roeline (6), Kim (7), Marleen (7), Maaike (5) Annebeth (4) ,
Willemien (3), Suzan (8), Merle (8 ).
Afwezig: Danielle, Ellen, Ester
Punten
•
•
•
•
•
•
•
•

bij de overdracht:
In 1 schooljaar ronden we alles af; denk aan financiën, bedankjes
Notulen verzonden: na 2 weken geen reactie? Dan goedgekeurd.
Mappen in de kast; draaiboeken als broninformatie voor de commissies
Docenten per project bekend: zie tabel hieronder
Idem budget
Nikki/ Hester: leveren nog groepsouders aan voor groep 3
Actie Timo: benaderen Nikki en Hester voor groepsouder en voor
sportcommissie.
Maandelijks heeft Carin met Jolien een gesprekje. Hierin worden vragen,
ideeen, ervaringen, verbeterpunten, signalen, besproken. Timo stemt als
voorzitter indien nodig met Jolien af.
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Notulen OR vergadering 20 juni 2017
Ter kennisgeving, vastgesteld

3

Ingekomen stukken:
Idee; fruit project; klinkt goed. Actie carin: meenemen naar bila Jolien
Zie ook http://dialoog.wur.nl/uitgelicht/schoolfruit-heeft-effect/

4

Verdeling van commissies en evenementen; zie tabel onderstaand.

5

Financiën
Boekjaar, stand van zaken/ decharge
Begroting 2017-2018
Groepsgeld + boekengeld
Brief vrijwillige ouderbijdrage
•
•
•
•
•
•
•

Vanuit MR en OR; extra financiele bijdrage toegezegd voor het lustrum Hoogte
MR (?); hoogte OR: zie begroting.
Matchbeurs: mail doorsturen; matchbeurs ideeen van ouders en leerlingen
verzamelen.
In het scheepsjounaal zullen we de namen van de ouders/commissies in het
scheepsjournaal benoemen, ter info.
Ook: benoemen in de brief met de vrijwillige ouderbijdrage.
Overschot zomerfeest 2017: 230 euro. Wordt toegevoegd aan het budget voor
het 40-jarig jubileum.
Begroting is voorgelegd. Nieuwe post: EHBO. Waarom is dit een OR post?Actie
Carin; check bij Jolien. We laten ‘m wel als gebudgetteerd item staan.
Bijdrage schoolreis; kan groep 8 mee naar schoolreis? Omdat het kamp nu al
is. Actie Carin  Met Jolien bespreken

Agenda OR vergadering

De brief met de ouderbijdrage; afgelopen jaar voor het eerst (alleen herinnering) op
naam. Vorig jaar hebben meer ouders bijgedragen dan voorgaande jaren. Per kind
wordt een brief gestuurd.
6

Geplande activiteiten op korte termijn?
Sportcommissie
Schoolpleincommissie – duikelrek is geplaatst; tijdig, vrijdag voordat school begon!
Schoolplein: ‘pappen en nathouden’ , ivm komende nieuwbouw. We hopen hieruit iets
in de reservering te kunnen stoppen. Doel was een duurzame oplossing, die nog een
paar jaar mee kunnen (naar de nieuwbouw)
Sport: nog geen nieuwe uitnodigingen, vaak is de eerste uitnodiging in de
herfstvakantie, voor volleybal, Basketbal valt nog net in december; de overige
activiteiten volgend jaar.
Online inschrijven? Antwoord: onze Holm-website is daarvoor niet geschikt.
Eigen sport site? Lastig, wie is dan eigenaar? En hoe past dit in de organisatorische
constructie van steunstichting De Holm? … Dan wel erg veel effort voor een paar
activiteiten. Maar: wel signaal opnieuw doorgeven.
Negatieve signalen over de website.. we brengen signaal over naar Jolien.
7

Rondvraag
Geen

8

Sluiting

Commissie
Project Nacht oktober
Shelly Marjan
Sinterklaas nog geen
docent Jeanette?
Kerst judith petra
Kunst: gerda, Marjan
Pasen coby gonny
Koningsspelen Judith
Avondvierdaagse geen
docent; jolenthe?
Slotavond; Hester nikki
Jubileum; shelly en
Danielle
Verkeersouder

Coordinator 1
Evelyne

Coordinator2
Annebeth

Edith

Roeline

Ester
Evelyne
Ouder ½
Willemien
Suzan beier, Madelon van
Dijk
Maaike
Suzan, Bij interesse

Kim (Carin)
Annebeth
Ouder 1/2
Ellen
Marleen
Merle
Merle, Selina Frederica Bij
interesse

