Verslag vergadering oudervereniging

Datum
Plaats

: 30-10-2017
: School

1. Opening
Clancy opent de vergadering en heet iedereeen welkom. 1e vergadering met de nieuwe
voorzitter; aftredend voorzitter is nog aanwezig ter ondersteuning.
2. Notulen vorige vergadering
 Luizencontrole: volgens GGD is kruisbesmetting via handen niet mogelijk. Er
bestaat een Luizeninstituut; zij geven vrijblijvend advies op scholen. Henja
gaat informeren of ze naar Borkel af willen reizen. Hierover volgt contact
met school.
 Correctie: Evelien Hermsen moet Harmsen zijn
 Concept inloopavond: info hieromtrent is opgenomen in het Welkomspakket
wat nieuwe ouders van school ontvangen.
3. Aktielijst
 Activiteitenlijst: Tineke verzorgt de laatste aanpassingen; stuurt definitieve
versie naar Ellen. Ellen stuurt de lijst vervolgens naar alle ouders.
 Oproep secretaris in nieuwsbrief: Moniek vK wordt secretaris; ter
ondersteuning zal Monique vdD komende jaar notuleren. Nieuwe samenstelling
van het bestuur dient door gegeven te worden aan Kvk.
4. Mededelingen vanuit het team
 10 november: Deelname aan Nationaal school ontbijt; Burgermeester zal
aanwezig zijn. De klassenouders doen oproep voor hulpouders; Clancy
communicceert/ coordineert richting Ellen.
 Verzoek aan Ellen: bestuur OR opnemen in mailing richting klassenouders.
 Reflectiedg gehad; aanleiding: Borkel en Schaft zijn slecht verlicht.
5. Mededelingen vanuit MR
Geen mededelingen; zijn notulen MR vergadering openbaar? Staan deze op site vd
school? Ellen kijkt dit na.
6. Activiteiten
 Aanvulling: 10 november St Maarten; dit is geen activiteit vanuit school.
Lampionnen worden wel op school gemaakt.
 10 november : 1e bijeenkomst musical groep en Geert.
 Na iedere activiteit klein verslag maken ter evaluatie en verwerking in
jaarverslag.
7. Financiele mededelingen
 Kas controle staat gepland



Er dient nog een afspraak ingepland te worden met Nicole om door te nemen
wie financieel verantwoordelijk is voor welke activiteiten.

8. Rondvraag/ mededelingen
 Nadere info leesouders volgt via Ellen
 Afscheid Pascale: Pascale dank voor vele jaren inzet! Officieel afscheid volgt
tijdens etentje einde van het schooljaar.
 Data overleg OR: inplannen adhv activiteitenplanning ipv ieder 6 weken.
Tevens ander tijdstip afgesproken: 19,00 uur.
Data vergaderingen komend schooljaar:
Datum
Maandag 30 oktober
Maandag 22 januari
Maandag 19 maart
Maandag 28 mei
Locatie: School
Tijd: 19.00 uur.
Afsluitend Etentje: woensdag 20 juni 19.00 uur ( tzt nog reserveren).
ACTIELIJST
1.
2.
3.
4

Actie
Doorsturen activiteitenlijst
Plaatsen notulen vergadering op site
Doorgeven nieuwe samenstelling bestuur aan KvK
en school als correspondentie adres doorgeven
Overleg Nicole: wie is financieel
verantwoordelijk voor de verschillende
activiteiten?

Door
Tineke/ Ellen
Ellen
Bestuur
Clancy, Femke

Punten te bespreken met de MR

Opmerkingen

