Notulen OR vergadering nr 2
Datum :
Locatie :
Tijd:

10 oktober 2018, woensdag
lerarenkamer op school
start 20:00 uur

Aanwezig: juf Linda, Mariëlle, Marleen, Debbie, Ela
Afwezig: Carmen, Marlies
Agenda:
1. Ela opent de vergadering. Agenda is vastgesteld.
2. Er is geen nieuws en er zijn geen aandachtspunten vanuit het team.
3. Nieuws en aandachtspunten vanuit de ouders
a - Het berichtje is vernieuwd en verschijnt nu maar 1 keer per maand. We hebben signalen ontvangen
dat het minder overzichtelijk is. Indien mogelijk graag naar de oude indeling in de volgorde:
- Agenda met belangrijke activiteiten voor alle leerlingen
- Mededelingen vanuit school, MR, OR.
- Nieuws vanuit de groepen
- Mededelingen/uitnodigingen vanuit de kerk, sportverenigingen, hobby clubjes e.d.
b - "Whatsapp hulpouders groep" is aangemaakt. Ouders zijn daar erg blij mee en wij vanuit OR ook. We
spreken af om bij iedere activiteit voortaan ook de ouders uit deze groep uit te nodigen om mee te
doen.
c - Juf Gemma heeft een nieuwe baan. Laatste dag juf Gemma is op 11.10.2018. Mariëlle en Debbie
zorgen voor een afscheidscadeautje namens alle ouders van St. Joris.
d - Voorzitter van de Terp heeft de voorzitter van de OR benaderd om te breinstormen over eventuele
start van een peuterspeelzaal in Terp gebouw, daar waar nu KION is. Ela heeft hem op gewezen dat hij
contact kan leggen met de directie van de St. Joris en eventueel flyers kan rond brengen in Heumen bij
de nieuwe bewoners, potentiële jonge ouders, om te pijlen of daar behoefte aan is. De OR kan geen
dragende rol spelen in deze kwestie.
4. Begroting 2018-2019. De kascontrole is geweest en alles is in orde wat de financiën van de
oudervereniging betreft. Mariëlle heeft de begroting voor 2018-2019 toegelicht. Deze is ook voor de OR
leden/werkgroepjes te vinden in de OR box. De ouderbijdrage voor 2019-2020 wordt tijdens de
algemene leden vergadering in het voorjaar vastgesteld.
5. Evaluatie voorgaande activiteiten:
- vrijdag 07/10 schoolfotograaf. Linda heeft namens het team aangegeven dat de fotograag van dit jaar
nog leuker was dan die van de afgelopen jaar. Er zijn tot nu toe weinig op- of aanmerkingen vanuit de
ouders gekomen. We missen nog steeds klassieke achtergronden, dat had Foto Koch vorig jaar min of
meer toegezegd. Debbie gaat nog evalueren met Foto Koch hoe goed St. Joris heeft besteld. In de
volgende vergadering gaan we besluit nemen of we voor volgend jaar Foto Koch aanhouden of dat we
toch een ander fotograag gaan benaderen. Saskia had in verleden een goed resultaat met een ander
fotograaf.
- vrijdag 21/09 kermis op school. Linda heeft aangegeven namens het team dat de kinderen ontzetten
hebben genoten van het voorbereiden en van deelnemen aan de kermis. Oude kermis spelletjes zijn nog
altijd leuk om te doen. OR heeft dit jaar voor ranja en de poffertjes gezorgd. Ook de kleine zusjes en
broertjes werden blij gemaakt met lekker hapje. Vanuit "Whatsapp hulpouders groep "heeft Marieke
Jetten ons ondersteuning geboden die ochtend. Dankjewel!

6. Komende activiteiten:
- vrijdag 02/11 herfst kledinginzamelactie Back2 School (Debbie, Ela). Debbie heeft voor de posters
gezorgd en de plastic zakjes die uitgedeeld zijn in de groepen. Verzoek aan alle OR leden om op FB deze
actie te delen ook in de andere heumense verenigingen. Na de herfstvakantie starten we met inbrengen
van de goederen die in de speelzaal verzameld worden. De exacte tijd van ophalen door Bag2School is
nog niet bekend. Er hebben zich 2 moeders aangemeld om te helpen bij deze actie. Ela gaat ze via
Whatsapp benaderen en uitleggen wat de bedoeling is.
- woensdag 05/12 Sinterklaas (Debbie, Marlies, Mariëlle) Namens het team is juf Kelly en iemand die juf
Gemma taak gaat overnemen. Het sinterklaasbezoek is bevestigd door het sintcommittee. Er zal nog
overleg plaatsvinden tussen het committee en het sintgroepje van de OR. Debbie en Marielle gaan
morgen cadeautjes kopen, want bij de Big Bazar is het speelgoed nu 1+1 gratis. Linda zal de procedure
rondom de sintochtend mailen. Ook hiervoor hebben zich ouders aangemeld om te helpen. Twee ouders
die ook luizenmoeder zijn worden uitgenodigd om te helpen.
- donderdag 20/12 Kerstdiner (Marleen, Carmen, Debbie, juf Kim, juf Linda). Werkgroep moet nog
worden opgestart en gaat samen het menu en de taken uitwerken. Lilian kan benaderd worden om te
helpen met het eten. Haar man heeft een eetcafé. Er hebben zich voldoende hulpouders aangemeld om
te helpen.
7. Vragen. Er zijn geen vragen.
8. Ela sluit om 20:45 de vergadering af.
Volgende vergadering is op woensdag 16 januari 2019.

