
Notulen OR Vergadering 17 januari 2017 

 

- We beginnen met een kort voorstelrondje; 

- Maandag 13 februari a.s. is het inspectiebezoek gepland op onze school. Er wordt gesproken 

met leerkrachten, directie, ouders en kinderen; 

- Evaluatie Kerst:  

 De dag om te versieren en op te ruimen goed plannen. Dit in verband met werkdagen 

van vele ouders en studiedagen. Het versieren en ruimen plannen bij ophalen en 

wegbrengen kinderen. Dat wordt meestal al wel gedaan.  

 Actie Elvira: foto’s op ouderportaal van de Kerst. Dat is nog niet gedaan; 

 Eventueel bij intekenlijst het aantal hapjes vermelden wat mensen willen gaan maken. 

Dit in verband met het verspillen van goed voedsel. Eventueel via Ouderportaal extra 

communiceren. Maar wel uitkijken dat mensen gemotiveerd blijven om ouderhulp te 

geven. Dus niet teveel aan banden willen leggen. Het is ook het enthousiasme wat 

ouders hebben, waardoor ze zoveel doen op school en zoveel eten maken etc. Dat 

enthousiasme moet er eigenlijk wel blijven, zo is de opinie van allen. 

- Organisatie carnaval en versieren van de school: Op 18 januari jl. was daarover het eerste 

overleg. Inmiddels heeft er op het Ouderportaal al een oproep gestaan om hulpouders te 

werven. 

- Organisatie Koningsdag en Internationaal Kinderfeest:  

 OR ouders rechtstreeks aanspreken voor hulp.  

 De intekenlijsten meteen na carnaval ophangen en dan via Ouderportaal mensen gaan 

vragen. 

 Bij commissies, ruim van te voren afspraken om te bespreken vastleggen voor ouders die 

werken etc. Verzoek aan de leerkrachten om dat tijdig te doen. Verder blijven ouders die 

zich ingeschreven hebben maar niet bij een afspraak kunnen zijn ivm afspraken elders, 

op de hoogte via de mail. 

- Rondvraag: 

 Schoolfotograaf: wisselende reacties. In de Kerstvakantie is het even misgegaan met het 

extra foto’s bestellen. Na de Kerstvakantie is dat hersteld, waardoor ouders alsnog extra 

foto’s konden bestellen. Maandag 23 januari a.s. wordt deze commissie geëvalueerd. 

 Avonduren en weekend zijn er regelmatig kinderen op het schoolplein. Ook de lampen 

branden vaak in school in het weekend. Dit wordt in het team besproken. 

 Ouderportaal. Nog steeds niet iedereen kan erin en sommige meldingen blijven 

binnenkomen, terwijl er niets nieuws meer is. Dit wordt doorgegeven aan Astrid door het 

team. 

 

 Uitnodiging voor de Algemene Ouder Avond a.s. maandag 23 januari om 19.00 uur is op 

ouderportaal gezet en meegestuurd met de laatste nieuwsbrief.  

Onderwerpen voor maandagavond 23 januari 2017: 

 Hoe ervaart het team het plein? Ook aan de leerlingenraad is dit gevraagd. 

 Kascontrole wordt overlegd door Elvira. 

 Mensen werven voor Koningsdag en crea. 

 



-Nieuwe data voor de OR-vergaderingen gepland: 

11 april 2017 : onderlinge OR Vergadering om 18.30 – 19.30 uur 

27 juni 2017  : onderlinge OR Vergadering om 18.30 – 19.30 uur 

4 juli 2017     : Algemene OR borrel, jaarafsluiting 19.00 – 21.30 uur 

 

 


