Notulen OR vergadering (1) St. Joris school Heumen 2020/2021
Datum : Maandag 31 augustus 2020 (vergadering 1)
Plaats : Aula St. Jorisschool
Tijd
: 20.00 - 21.00 uur (vanaf 19.45 welkom)
Aanwezig: Mieneke, Mariëlle, Peter, Bart, Marlies, Debbie, Jolanda, Ela, Saskia
Agendapunten:
1. Welkom en vaststelling agenda
Mieneke opent de vergadering en heet Bart van harte welkom als nieuw OR lid.
2. Mededelingen/ ingekomen post
Ingekomen post: Sintcatalogus 2020/2021.
Overblijfkrachten hebben zelf (samen met de overblijf kinderen) een afscheid geregeld voor Threes
van Oss op donderdag 3 september. Ook hebben zij de ouders hierover geïnformeerd.
3. N.a.v. vorige notulen OR vergadering d.d. 15-06-2020
Op de website staat nog steeds de OR notulen van 2018. Actuele notulen kunnen per mail gestuurd
worden aan Anita van Gemert.
4. Financiën
De prijzen van Wagenberg fruit zijn omhoog gegaan (33%). We besluiten door te gaan met fruit van
Wagenberg en de bijdrage voor het appelgeld te verhogen van 20 naar 25 euro. Ook volgend
schooljaar zullen we het appelgeld iets verhogen. Mariëlle gaat in overleg met Wagenberg m.b.t. 1 x
per week ander fruit.
5. Nieuws vanuit het Team
- Saskia heeft op de jaarplanning de indeling van de leerkrachten toegevoegd m.b.t. de werkgroepen
en aanwezigheid bij de OR vergaderingen.
- In het kader van het 100 jarig jubileum van de school is het schoolpleinspektakel nog niet ingepland.
Wel is er een themaweek gepland in week 16 (19 april). Het team gaat nog overleggen over de
invulling van de feestelijke activiteiten. Mogelijk wordt hulp aan OR gevraagd.
6. Nieuws vanuit de ouders
Een aantal ouders vinden dat leerkrachten te laat komen met informatie over de start van het
nieuwe schooljaar. Met name de ouders van groep 1,2,3. Vraag aan Saskia of de volgende keer
ouders eerder/ op tijd geïnformeerd kunnen worden.
7. Evaluatie OR activiteiten
Oud papier 22-8-2020: Mieneke heeft de jaarplanning en is toegevoegd aan de app-groep van de 5
hulpvaders.

8. Komende OR activiteiten
- Jaarplanning: is gezamenlijk doorgenomen, waarbij de werkgroepen ingedeeld zijn. Saskia
benoemd een aantal aandachtspunten:
➢ Bekijk van te voren goed wat er aan hulp nodig is om de activiteit goed te laten verlopen
➢ Bij alle activiteiten zo min mogelijk ouders aanwezig. Zijn er wel meerdere ouders aanwezig,
hou dan rekening met de 1,5 meter afstand.
➢ Denk aan voorverpakte koeken etc.
➢ Samen nadenken over hoe we de activiteiten corona proof kunnen doen.
➢ Schoolreisje; Mogelijk wordt vanuit stichting Condor besloten of het wel/ niet doorgaat voor
alle aangesloten scholen van de stichting.
- Schoolfotograaf donderdag 3 september: Debbie en Mieneke zijn er bij. Schoolgaande broers/
zussen worden wel op de foto gezet. Broers/ zussen die niet op de Jorisschool zitten, kunnen helaas
niet op de foto ivm corona maatregelen.
- Informatie avond Groep 1 donderdag 3 september: Peter geeft uitleg over de OR. OR jaarverslag en
flyer worden uitgedeeld. Informatie avond Gr. 2 t/m 8: ouders krijgen dit digitaal. Saskia stuurt apart
(los van de digitale informatieavond) informatie vanuit de OR.
- Kermis vrijdag 25 september: Jolanda overlegt met Diny over inzet van stagiaires, zodat OR alleen
hoeft klaar te zetten en verder niet aanwezig hoeft te zijn.
9. Rondvraag
Mariëlle: De OR heeft 4 partytenten, één ligt op school, de andere verdeeld bij Peter, Mieneke en
Mariëlle.
10. Sluiting en vaststellen volgende vergadering
De volgende vergadering is op Maandag 12 oktober 2020.
ACTIE lijst:
Marlies: Overlegt met overblijfkrachten over het spel en constructie materiaal
Mariëlle: Overleg Wagenberg 1 x per week ander fruit
Jolanda: Notulen mailen naar Anita van Gemert (voor de website)
Jolanda: Jaarverslag en OR flyer mailen naar Saskia.

