verslag OR-Vuurtoren-West – 12 september 2019
Aanwezig: Sylvia M, Simone, Loes, Danielle, Demi, Sylvia R,
Afgemeld: Suzanna, Ramona, Priscilla, Linda,
Naar aanleiding van het verslag vorige vergadering (18 juni 2019) en actielijst
De nieuwe voetbaltenues liggen in de kast
Gezamenlijke startvergadering ging niet door
Demi zet de notulen online
Mededelingen uit het team
Dit jaar zijn Demi en Sylvia R de vertegenwoordigers van het team.
Nicolien is opnieuw ziek, vervanging wordt gedaan door John van Bemmelen. Hij is 1 dag per week
op West, 1 dag op Oost.
communicatie dit schooljaar:
laatste vrijdag van de maand een mededelingen/ nieuwsbrief via parro – ook voor mededelingen van
de OR, sturen naar Stephanie (Boxelaar) -> eerst volgende is 29 sept.
wekelijks komt er in elke groep een berichtje over reilen/zeilen van de groep
team gaat alleen nog via parro berichten sturen
vanuit OR nog een reminder sturen naar de klassenapps dat alle ouders parro moeten gaan
gebruiken!
nieuwe methode voor wereldoriëntatie met Faqta: na de vakantie startende groepen met een
schoolbreed thema.
Punten vanuit MR
geen bericht
Mededelingen/kort
• Bag2school
4 november weer ophalen – stukje in Parro - Loes
• Vomar – KiK kaartenactie hangt weer bij de klassen. – stukje in Parro - Loes
ook nieuwe nummers moeten doorgegeven worden
• schoolplein
schoolplein is aangepast; betegeld en fietsenrekken verplaatst
plan voor heg en 7 boompjes
bezig nog met verplaatsen hek
Activiteiten/ commissies
commissies verdeeld -> zie schema hieronder
let op: als je in een commissie zit wordt er van je verwacht dat je bij de voorbereidende
vergaderingen bent, en dat je uiteraard ook op de dag zelf aanwezig zijn.
Bespreekpunten
• financiën
o kascontrole
kas is gecontroleerd en goedgekeurd
2018-19 80% betaald
grote financiële reserve, besteden aan zie hieronder. er moet een reserve van 1000
overblijven.

o

ouderbijdrage wanneer versturen
blijft gelijk aan voorgaande jaren
eind sept eerste bericht de deur uit in de parro – brief naar Stephanie sturen - Brigit
o kinderboeken week – bedrag voor aanschaf boeken bepalen
er ligt al een aanvraag voor een nieuwe kast bij Inge
in ieder geval €100,00 nog even wachten wat het bedrag vanuit school is.
o wat gaan we doen van het spaargeld
culturele activiteit – SylviaR en Brigit en Danielle
banners – Brigit
doppers/ bekers – discussie over water drinken op school; doel van de dopper is geen limo in school,
gezonde school. geen doppers kopen, er zijn genoeg bekers in de klassen.
op fruitdagen ook geen drinken mee nemen.
geluidsinstallaties – draadloze microfoon en bluetooth – SylviaM - Simone
Rondvraag
vervalt het nut van de groepsapp met het gebruik van parro?
- standaard bericht aan alle groepsapp wb regels/ afspraken Brigit in NL en ENG
- info vanuit klassen via parro
- juffen zitten niet in de app
- geen ziekmeldingen -> moeten bellen (tussen 8.00-8.30)
- voor communicatie vanuit OR/ klassenouders

actielijst
naam
allen
allen
Demi
Sylvia
Tim
Suzanne
Loes
Brigit

actie
kerstborrel eind december 2019
ouder bedank avond vrij houden
verslag op de site zetten
Bespreekt feedback richting fotograaf met team
vervangt het oude pestprotocol voor het nieuwe zodra het er is
offerte schoolfruit aanvragen – voor 20 weken voor 1-3-5 dagen
stukjes in nieuwsbroef ivm bag2school en vomar actie
eind sept eerste bericht de deur uit ivm ouderbijdrage – brief naar
Stephanie sturen
culturele activiteit organiseren

SylviaR en
Brigit en
Danielle
Brigit
banners bestellen
SylviaM
geluidsinstallatie met draadloze microfoon en bluetooth bestellen
Simone
Brigit
standaard bericht aan alle groepsapp wb regels/ afspraken in NL en EN

datum notulen
standaard erop
standaard erop
standaard erop
15-11-18
15-1-19
16-5-19
12-09-19
12-09-19
12-09-19

12-09-19
12-09-19
12-09-19

Commissies:
datum

team

OR

fotograaf

do 5 sept

--

Simone

Loes

kinderboekenweek/
bibliotheek

2-4 okt

Chantal - Stephanie

Simone

Ramona

Loes

sint

do 5 dec

Betty – SylviaR

Priscilla

Fatima

SylviaM

Ramona

kerst

do 19 dec

Chantal – Nettie - SylviaR

Simone

Linda

Suus

Danielle

verkleedfeest

wo 12 febr

Betty – Chantal - Demi

Linda

Fatima

Ramona

Pasen

vr 10 apr

Chantal – Nettie

Suus

Brigit

Danielle

schoolreisje

do 24 apr

Nettie

--

--

--

avond4daagse

8-11 juni

--

SylviaM

Loes

sportdag

wo 17 juni

Chantal

--

--

schoolplein/tuintje

hele jaar

--

SylviaM

Brigit

luizenpluizen

hele jaar

Joke

Simone

Suus

data vergaderingen schooljaar 2019-20:
vergaderingen zijn van 19.45-21.30 op school
donderdag 12 september
dinsdag 8 oktober
donderdag 7 november
dinsdag 14 januari
donderdag 23 maart
dinsdag 12 mei
donderdag 18 juni
afsluiting: vrijdag 26 juni

--

Loes

