Notulen OR vergadering (4) St. Joris school Heumen 2019/ 2020
Datum : Maandag 15 juni 2020 (vergadering 4)
Plaats : Aula St. Jorisschool
Tijd
: 20.00 - 21.00 uur
Aanwezig: Mieneke, Mariëlle, Peter, Marlies, Jolanda, Ela, Saskia
Afwezig: Debbie
Agendapunten:
1. Welkom en vaststelling agenda
Mieneke opent de vergadering. Het is fijn dat we in de aula van school terecht konden op 1,5 meter
afstand van elkaar. Er wordt met elkaar nog even teruggekeken op de afgelopen (corona)periode.
2. Mededelingen / ingekomen post
Er is geen ingekomen post.
Trees van Oss stopt als overblijfkracht. Saskia schrijft een stukje in het schoolberichtje. Mariëlle
informeert bij de overblijfkrachten m.b.t. het afscheid van Trees.
3. Financiën
Tenten; Mariëlle bestelt er nog 3 bij.
Culturele afsluiting; Saskia stelt voor een theatervoorstelling voor de kinderen te laten komen, omdat
er in de afgelopen periode, i.v.m. corona maatregelen, een aantal activiteiten niet door konden gaan.
Saskia vraagt OR om financiële bijdrage. OR gaat akkoord.
Reserve door Corona; Doordat er een aantal activiteiten niet zijn doorgegaan, is er reserve ontstaan.
Er zijn een aantal voorstellen voor de besteding van deze reserve:
- “extra” activiteit doen als alles weer “normaal” is.
- Besteden tijdens 100 jarig bestaan van de school (dat is komend schooljaar).
- Nieuw spel of constructie materiaal aanschaffen voor de overblijf/ school. Marlies gaat zich
oriënteren wat en waar dat te koop is en pakt dit op.
3. Evaluatie Coronatijd
In deze periode geen OR vergaderingen gehad. Voorzitter had contact met directrice.
Vanaf maandag 16 maart ging de school dicht. Ouders konden kinderen thuisonderwijs geven. School
had instructiefilmpjes gemaakt en schoolpakketjes. Vanaf 11 mei konden de kinderen weer halve
dagen naar school i.c.m. thuisonderwijs. Vanaf 8 juni was de school weer volledig open.
Er was een goede samenwerking tussen leerkrachten, ouders en kinderen.
De OR heeft een mooie plant aan de leerkrachten gegeven met daarin hartjes van elke groep. Dit als
dank je wel voor alles wat zij hebben gedaan. Saskia vertelt dat zij aangenaam verrast waren en
vonden het heel attent.
4. N.a.v. Notulen vorige vergadering d.d. 13-01-2020
De ontwikkelingen herinrichting/ vergroening van het schoolplein wordt komend schooljaar verder
uitgewerkt door het schoolteam.
5. Nieuws vanuit het team:
Saskia vraagt bijdrage aan OR voor een extra activiteit (theatervoorstelling) als alternatief voor de
afgelaste activiteiten afgelopen periode. OR gaat akkoord.

6. Nieuws vanuit de ouders:
Complimenten aan de school voor de her opening van de school. Zo is het o.a. fijn dat iedere groep
een eigen ingang heeft.
7. Evaluatie OR Activiteiten:
Oud papier (26 okt 2019): Goed gegaan. Nieuwe vaders zijn aangemeld. Opbrengst volgt nog.
Carnaval (Vrijdag 21 febr): Liep goed. OR verzorgde limonade en koek.
Pannenkoeken dag (vrijdag 20 maart): Is niet doorgegaan. Kinderen konden thuis met recept en hulp
van ouders zelf pannenkoeken bakken.
Adoptiemonument (11 mei 2020): Kinderen van groep 7-8 konden thuis een vlaggetje versieren/
tekenen. Juf Diny heeft daar een slinger van gemaakt. Ela en Jos hebben de slinger opgehangen bij
het monument en het schoolteam heeft de bloemen verzorgd. Ouders konden zelf met kind(eren)
naar het monument. Via het schoolberichtje was er ook een oproep gedaan om het monument te
bezoeken met evt. een bloem.
Verkeersexamen: Er waren al goede voorbereidingen gedaan. Dit komt goed van pas volgend
schooljaar.
Koningsspelen, Bag2School in mei, Schoolreisje en SPS konden helaas niet doorgaan.
8. Komende OR Activiteiten:
- Oude papier 22 augustus 2020; Mieneke geeft namen van nieuwe hulpvaders door aan Marlies.
- Jaarafsluiting;
- Er zijn geen vertrekkende leden.
- Jaarverslag 2018-2019; Mariëlle en Jolanda pakken dit op.
- Werving nieuwe leden; Jolanda maakt een affiche. Er komt een link in het schoolberichtje.
Peter vraagt Bart.
- Schoolfotograaf; komt op donderdag 3 september 2020 (www.sgoolfotografie.nl)
- Cadeautjesmand; Ela en Mariëlle kopen nieuwe cadeautjes. Er komt één gezamenlijke mand voor
jongens en meisjes.
- Afsluiting/ etentje OR jaar; Maandag 6 juli 2020.
- Planning OR activiteiten komend schooljaar; bespreken we in de eerst volgende OR vergadering.
- Planning/ vaststellen vergaderingen komend schooljaar:
Maandag 31 augustus, 12 oktober, 11 januari, 22 maart, 14 juni.
9. Rondvraag:
Nvt.
10. Sluiting en vaststellen volgende vergadering:
De volgende vergadering is in het nieuwe schooljaar op Maandag 31 augustus 2020.
ACTIE lijst:
Marlies: inventarisatie nieuw spel en constructiemateriaal
Mieneke: Namen hulpvaders doorgeven.
Mariëlle: aanschaf 3 tenten
Ela/ Mariëlle: Cadeautjes kopen
Jolanda: Affiche werving ORleden
Jolanda/ Mariëlle: Jaarverslag 2018/2019
Peter: Bart vragen.

