OUDERRAAD K.B.S. “WEILUST”
Notulen vergadering OR
Datum: dinsdag 20 november 2018 20:00
Aanwezigen: Eefje, Amanda, Marleen, Dave, Kees, Sherisse, Mariëlle, Lindsey,
Bibiche, Bianca (voorzitter), Paul, Dennis, Ap (penningmeester), Sara (secretaris).
1.
Opening + welkom
Bianca heet iedereen welkom voor de eerste keer als voorzitter.
2.
Mededelingen van/aan team
Marca is verhinderd. Kees vertegenwoordigt nu zowel de onderbouw als de
bovenbouw. Er zijn geen mededelingen vanuit het team. Kees wil wel het volgende
bespreken: De werkgroep Ouderbetrokkenheid heeft het idee gelanceerd en
uitgevoerd om klassenouders deel te laten nemen in werkgroepen. Hieronder vallen
ook de werkgroepen van de OR. De OR was hiervan niet op de hoogte en enkele
leden zagen de lijst per toeval hangen bij Madelon. Op dit moment hebben een
aantal klassenouders zich opgegeven, terwijl sommige werkgroepen al gestart zijn.
Bovendien gaat veel communicatie via de whatsapp groepen van de commissies.
Deze ouders zouden een aanvulling kunnen zijn op de ‘helpende handjes.
Om de samenwerking tussen de OR en de werkgroep Ouderbetrokkenheid te
verbeteren (en om in de toekomst miscommunicaties te voorkomen) zal Bianca
aanwezig zijn bij de eerst volgende vergadering in december. De commissie
coördinatoren nemen contact op met de betreffende ouders:
Commissie
Sint
Kerst
Carnaval
Koningsdag

Emailadres
Marrie
Janneke
Marrie
Sanne

Coördinator
Mariëlle
Paul B.
Sara
Eefje

3.
Ingekomen post/ email
Geen
4.

Notulen vorige vergadering
(zie bijlage)
Geen opmerkingen
5.

Evaluaties / stand van zaken vieringen

Sint: Alles loopt op rolletjes. De week voor de viering (26- 30 nov) is er elke dag wat
te vinden op het schoolplein om de spanning op te voeren. De schoentraktaties
vinden vrijdag de 23e (mandarijntje) en vrijdag de 30e plaats (chocolaatje).
Kerst: 1e vergadering is geweest. Het wordt weer een kerstdiner in de klas. Sanne
en Irene van het team zijn erg enthousiast! Bijna hetzelfde draaiboek als vorig jaar
met een nieuw jasje. Koekjes worden gemaakt door ROC (Paul van N.) Cor (oud OR
lid) doet de verlichting voor een klein prijsje. Alle nieuwe leden lopen mee met de
oude leden, zodat alles goed overgedragen kan worden.
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Carnaval: Eerste vergadering is geweest na de 11e van de 11e op de 12e november.
Team bestaat uit 6 ouders en 3 teamleden. Net als vorige jaar zijn er weer optredens
op de viering zelf (vrijdag) en de maandag ervoor het voorstellen van de Prins en zijn
gevolg. Dit jaar nieuw: tonproaten en verkiezingen van de Prins en gevolg. Prins
Daan van het Kielegat is weer gevraagd, hopelijk gaat dit door. Twee weken voor de
viering werken de klassen weer met het carnaval schoolpakket.
Kees benadrukt wederom de samenwerking met Kober. Elke coördinator zal Kober
benaderen vóórdat de eerste vergadering van de werkgroep plaats vindt.
Bannercommissie: De eerste
6.
Rondvraag / w.v.t.t.k.
• Linda is uit de OR, kan het momenteel moeilijk combineren. Zij had Astrid
vervangen als coördinator schoolfotograaf. Bianca zal navragen of ze dit nog wil
blijven doen. Anders zal een ander OR lid dit over nemen.
• Ouderbijdrage: 60% is binnen. Madelon doet er nog een herinnering uit via Parro
en Kees in de Weilustwekker. Ap legt een stapeltje brieven neer bij Madelon voor
(nieuwe) ouders.
• Lief en Leed, hoe werkt dit? Bianca vraagt dit na bij Astrid.
• Opslag koffers Sinterklaas kan bij Dave.
• Walther gaat in mei met pensioen.
7.
Afsluiten vergadering
Start 20:10, einde 21.00 = Record!
-----------------------------

