Verslag vergadering oudervereniging

Datum
Plaats

: 09-04-2018
: School

1. Opening
Clancy opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Notulen vorige vergadering
3. Aktielijst
 Tineke heeft activiteitenlijst recent doorgestuurd; ouders hebben deze niet
ontvangen; besloten dat dit nu geen meerwaarde meer heeft.
 Notulen op website volgt
 Het inschrijven van de huidige samenstelling van het bestuur van de OR bij de
Kvk is in gang gezet; schooladres kan niet opgegeven worden als postadres; dit
moet op persoonlijke naam
 Verantwoordelijkheid kosten activiteiten:
o Echte schoolse activiteiten: zijn voor het budget van de school ( bijv
IVN/ handvaardigheid)
o Alle activiteiten op lijst waar OV bij staat zijn worden door de OV
bekostigd.
 Luizeninstituut komt niet naar Borkel afreizen. Geert geen standaard mail na
iedere controle maar alleen als er luizen geconstateerd zijn.
4. Mededelingen vanuit het team
 Donderdag 12 april: salsa workshop
 Vrijdag 13 april: breakdance workshop
5. Mededelingen vanuit MR
Geen.
Rol OR: signaalfunctie richting MR. Op inhoudelijk ouders zelf contact met school/
MR op laten nemen.

6. Activiteiten
 Notulist neemt evaluaties van de activiteiten in de activiteitenlijst op.
 Aktiepunt einde vh schooljaar: evalueren wanneer volgend schooljaar de start
gemaakt moet worden met de activiteiten. Tevens verantwoordelijke per
activiteit benoemen.
 Koningspelen 20 april: voldoende begeleiding; vervoer?




Schoolreisje 26-6: is geboekt ( incl bus) tzt volgt oproep voor begeleidende
ouders
Musical: druk doende

7. Financiele mededelingen
 Kascontrole is 3-11-2017 voltooid
8. Rondvraag/ mededelingen
 Secretaris: er staat op activiteitenlijst dit deze functie nog open staat maar
Moniek v K is reeds benoemd tot secretaris.

Data vergaderingen komend schooljaar:
Datum
Maandag 30 oktober
Maandag 22 januari
Maandag 19 maart => 9 april
Maandag 4 juni IS VERZET !
Locatie: School
Tijd: 19.00 uur.
Afsluitend Etentje: woensdag 20 juni 19.00 uur ( tzt nog reserveren).
ACTIELIJST
1
2
3

Actie
Plaatsen notulen vergadering op site
Doorgeven nieuwe samenstelling bestuur aan KvK
en school als correspondentie adres doorgeven
Na iedere activiteit klein verslag in
activiteitenoverzicht opnemen

Door
Ellen
Bestuur

Opmerkingen

Notulist

4
5

Punten te bespreken met de MR
Brief betreffende overleg St Servatius met vergelijkbare kleine school heeft onrust bij
ouders gegeven.

