OR vergadering 09-05-2017
Aanwezig :

Tinne de Winter , Georgette Poppelier, Marco Lans (notulist), Nadia Souilima, Anja
Vredegoor, Tibert Sanders, Mark Timmermans (MR )

Afwezig :

Hanne Hoogendam (afgemeld), Gemmie Teunissen (afgemeld)

1. Welkom
a. De vergadering start om 20:00 uur en Tinne heet iedereen welkom. De agenda wordt
vast gesteld.
2. Mededelingen
a. Nadia vraagt hoe de vervanging van het zwangerschapsverlof van Lobke geregeld is.
Georgette geeft aan dat de het verlof tussen 7-21 juni ingaat. Floor zorgt voor
plusgroep vervanging. Klasvervanging wordt zsm gemeld.
b. Georgette: Binnenkort volgt communicatie over de formatieplaatsen, moet eerst
door de MR.
c. Tinne/Hanne: Klusdag groene schoolplein van 19 mei gaat niet door, want er zijn
alleen kleine klusjes. Plantjes staan in de moestuin, dit komt in de nieuwsbrief.
3. Notulen vorige vergadering
a. Zijn via de mail goedgekeurd.
b. Mark zal contact opnemen met Gemmie ivm ouderbijdrage.
4. Mededelingen MR
a. Heroverweging schooltijden: Vragen die binnengekomen zijn, zijn beantwoord.
Uitslag was 50/50. Advies was blijven zoals het was. Naderhand weinig discussie.
b. Schoolzelf evaluatie: Mark vraagt Liesbeth iets in de nieuwsbrief te schrijven.
c. Twee kinderen van Klein Heijendaal en twee van kleurrijk volgen lessen van de
Plusgroep bij de Driemaster. Driemaster wil graag specialist zijn op Plusgroep gebied.
d. Georgette geeft toelichting op aantal kinderen op school. Vorig jaar uitstroom van 20
kinderen. Dit jaar tot nu toe vier. Vroeger meer kinderen uit het Willemskwartier, nu
staan de scholen er daar beter voor, dus komen er minder kinderen uit andere
wijken.
5. Feedback nav overlijden vader Fee
a. Zaterdagavond werd Georgette door een ouder gebeld met de mededeling dat de
vader van Fee was overleden. Zondagochtend heeft Georgette samen met Cora
geprobeerd telefonisch contact te krijgen met de moeder van Fee, dit lukte niet. Ook
niet na huisbezoek. De buren konden bevestigen dat de vader van Fee inderdaad was
overleden. Hierop is besloten een mail uit te sturen, zodat ouders hun kinderen
konden voorbereiden. ’s Middags heeft Georgette contact gekregen met de moeder
van Fee. Hierna heeft Georgette een tweede mail uitgestuurd. OR geeft aan dat de
communicatie goed en zorgvuldig was en erg werd gewaardeerd.
6. Voorzitterschap/penningmeesterschap
a. Anja schrijft een nieuwe oproep voor de nieuwsbrief, waarin aangegeven wordt dat
de penningmeester in eigen tijd kan werken en niet aanwezig hoeft te zijn bij de
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vergaderingen van de OR. Alle leden van de OR zullen kijken of ze ook mensen
persoonlijk kunnen aanspreken om penningmeester te worden.
b. Marco wil voorzitter worden. Als voor de volgende vergadering geen
penningmeester is gevonden, zal Marco penningmeester worden. Gemmie heeft
eerder aangegeven dan voorzitter te willen worden.
Financiën
a. Nabellen nog niet betaalde ouderbijdrage afgerond. Voor acht leerlingen niet betaald
(5%) dat scheelt €270. Echter €395 meer betaald. 18 leerlingen via stichting leergeld
betaald.
b. Begroting was quitte
c. Voorstel wordt om een reserve aan te houden van 50% van het jaarbudget. Dit zou
betekenen dat er een rest reserve overblijft. Die zou gebruikt kunnen worden voor
iets extra’s voor de school. Ook dit kan in het voorstel meegenomen worden. Het
voorstel kan ter goedkeuring worden aangeboden op de eerste vergadering van het
nieuwe schooljaar. Dit zal een algemene ledenvergadering worden, waarin ook de
ouderbijdrage bepaald wordt.
Stand van zaken Avondvierdaagse
a. Er komt een stukje in de nieuwsbrief.
b. Tibert zorgt met Koen dat de aanmelding via de website klaar staat.
c. Dit jaar moet het inschrijfgeld gestort worden op de OR rekening ipv contant. Anja
geeft 28 mei een lijst met betalingen aan Tinne/Nadia, die zorgen voor de verdere
afhandeling.
d. 18 mei komt er nog een stuk in de nieuwsbrief, 23 mei een herhaling (wellicht wordt
dit een directe mail, omdat er waarschijnlijk geen nieuwsbrief is).
e. T-shirts worden 23 mei/ 1 juni verkocht door Tinne/Nadia.
Schoolfotograaf
a. Er komt een nieuw combipakket waar ook de groepsfoto in zit.
b. Tinne heeft alles onder controle.
Speeltuinfeest/Eindejaarsfeest/Zomervakantiefeest van 14 juli
a. Alisha heeft de organisatie op zich genomen.
b. Welke rol ligt er voor de OR? Aan een kant wil de OR controleren, maar aan de
andere kant trekt de OR het feest dan naar zich toe. Dit vinden we niet wenselijk. Het
feest wordt aparte activiteit georganiseerd. De OR wil wel de buffer van de
organisatie beheren, maar verder niets. Nadia checkt bij Alisha of de organisatie
goed gaat. Zo ja, dan komt de verantwoording bij de organisatie van het feest te
liggen.
Rondvraag
a. Georgette: Denkt na over werkdruk bij leraren en vraagt zich of er een leraar bij de
OR vergaderingen moet zijn. De OR geeft aan dat de aanwezigheid van een leraar wel
fijn is, maar als de werkdruk verlaagd kan worden door dit niet meer te verlangen, de
werkdrukverlaging voorkeur heeft. De aanwezigheid van Georgette (en bij
afwezigheid een vervanging) is wel gewenst, zodat OR en leraren team direct
feedback kunnen geven aan elkaar.

