Ouderraad Basisschool
‘de Ark’

Datum: 31-08-2017
Aanwezig: OR
Voorzitter: Diane Dekkers
Financiën: Maaike Johansen
Notulen: Vanessa Bouwman
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Lid: Arjan v Doorn
Lid: Ilona v/d Sande
Lid: Inez Oosterom

Opening
Welkom
Taakverdeling
Zie bijlage
Ledenwerving
Arjan is nu officieel lid van de OR. We zijn nu met een even aantal namelijk 6 personen en
graag komt er dus nog iemand bij. Diane levert Suzan aan een brief die vervolgens met de
mail rond gaat.
Schoolfotograaf (Diane & Vanessa)
*3 okt 2017
Er zijn wat klachten geweest over de foto’s bijvoorbeeld dat sommige niet duidelijk zijn en
ook de achtergrond moet anders. Diane overlegt met de fotograaf.
Werkgroepen
Vorig jaar opperden Inez & Ilona het idee ‘werkgroepen’ Dit gaan we dit jaar vooral
toepassen bij carnaval en de koningsspelen. Dit omdat daar de vele hulpouders nodig zijn.
Raamdecoratie
Ilona heeft overleg gehad met Elly. Elly wil graag dat dit blijft ivm de eenheid op school.
De spullen van vorig jaar gebruiken we dit jaar weer en corrigeren we de huidige decoratie.
Misschien dat we volgend jaar een knutsel middag kunnen houden zodat we vele extra
handen hebben voor nieuwe decoratie.
(21 sept herfst Diane/Maaike/Vanessa , 17 nov sinterklaas Inez, 7 dec kerst
Maaike/Arjan/Vanessa)
Luizencontroles
Inez moet even controleren welke klas nog hoeveel ouders nodig heeft. Geeft dit door aan
Diane en die mailt met Suzan met de vraag of leraren dit bespreekbaar willen maken met de
ouderkring.
Ouderbijdrage
Maaike zorgt voor de brief. Inez zorgt dat deze word verspreid. OP PAPIER geen mail.
Vanessa gaat vragen of leraren het goed vinden als we even ‘inbreken’ bij het kringgesprek
met de uitleg wat wij als OR allemaal doen met het geld van de ouderbijdrage.
Lijsten die volgen
*Leerlingenlijst
*Leraren per activiteit
*Hulpouders
Rondvraag
Geen vragen
Volgende vergadering
We gaan er een leuk jaar van maken met wat nieuwe ideeën in de activiteiten.
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11 okt, 8 nov, 10 jan, 21 feb, 4 apr.
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AKTIELIJST
Start datum
ZSM
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ZSM
ZSM
21 sept

Onderwerp
Luizenouders lijst

Aktie door?
Inez

Datum Gereed
ZSM

Alarmcode/Luizenlijst/ledenwerving
naar Suzan mailen
Uitleg OR kringgesprek
Ouderbijdrage brief
Raamdecoratie HERFST

Diane

ZSM

Vanessa
Maaike
Vanessa & Maaike
& Diane

ZSM
ZSM

21 september

Takenverdeling per activiteit









Schoolfotograaf: Diane & Vanessa
Dag v/d leraar: Inez & Ilona
Sinterklaas:
Maaike, Vanessa & Ilona
Kerst:
Diane, Inez & Ilona
Carnaval:
Inez & Ilona
koningsspelen:
Arjan & Diane
4daagse:
Arjan & Vanessa
Kledinginzameling: Maaike & Vanessa

(3 okt 2017)
(5 okt 2017)
(5 dec 2017)
(geen datum op kalender)
(9 feb 2018)
(20 apr 2018)
(geen datum op kalender)
(geen datums bekend)
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