
Notulen OR Vergadering 11 april 2017 

 

- Het rapport n.a.v. het bezoek van de inspectie op 13 februari jl. was zeer positief 

- Ër is weinig reactie gekomen op de oproep om mee te hepen de kraam voor de 

wandelvierdaagse op- en af te bouwen. A.s. donderdag komt de commissie voor de eerste 

keer bij elkaar. Nicole is ervan overtuigd dat met de ervaring van Somia en de samenwerking 

met de 2 andere scholen het best geregeld kan gaan worden. De kinderen stellen het erg op 

prijs als ze tijdens de route hun leraren van school tegenkomen, dus het zou erg jammer zijn 

als we dit jaar als school niet zouden deelnemen. 

- Ingrid en Susanne zullen in het team bespreken hoe de “buitenschoolse” activiteiten van 

groep 8 beter afgebakend kunnen worden. Naast schoolkamp, schoolreisje en musical lijken 

er ieder jaar nog meer aanvullende activiteiten bedacht te worden, wat ook van de 

leerkracht veel tijd buiten schooluren vergt. Ook is hiervoor vanuit de OR geen budget 

beschikbaar en is het ook niet de bedoeling dat er voor dit soort activiteiten sponsering 

wordt gevraagd aan winkels in de buurt van de school.  

- We willen voor de zomervakantie begint in wijkblad “Rond ’t Hofke” een advertentie 

plaatsen om al onze sponsors van dit jaar te bedanken.  

- Melinda gaat volgend school jaar haar laatste jaar in als OR lid. Het is erg prettig als degene 

die haar gaat opvolgen eerst een jaar met haar kan meedraaien, dus we gaan nog voor het 

einde van het schooljaar proberen een nieuw OR lid te werven. We zullen hiervoor een 

oproep doen in de nieuwsbrief van mei en een melding op het ouderportaal begin juni. Bij 

meerdere aanmeldingen zal er begin juni een stemronde plaatsvinden.  

- De opstart van de commissies loopt niet altijd even soepel. We hebben het idee dat de 

evaluaties van de commissies of de evaluaties van vorige jaar worden niet gebruikt. Vanaf nu 

gaan we tijdens onze OR vergaderingen even controleren of de evaluaties van de commissies 

die in de periode daarvoor hebben plaatsgevonden zijn opgeslagen, zo niet kunnen we 

meteen een herinnering naar de betreffende leerkracht(en) uitsturen om hier alsnog zorg 

voor te dragen.  

 

-Nieuwe data voor de OR-vergaderingen gepland: 

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

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

 

 


