Notulen 1e vergadering ouderraad 28-08-2019
Basisschool de Ontdekking schooljaar 2019-2020
1. Opening
Kris opent de vergadering en heet iedereen welkom
2. Notulen en ALV 20 juni 2019
g.b.
3. Binnengekomen post
g.b.
4. Mededelingen en binnengekomen agendapunten
• Inschrijflijsten op info avond neerleggen in de klassen: ouderhulp sportdag
Marieke geeft aan dat deze klaar liggen
• Binnengekomen post, wie houd dit bij?
Robbin kijkt in het postvak en houd dit bij
• Nieuwe verdeling taken van het bestuur:
Zie bijlage
• Delen foto’s binnen gesloten ov app groep:
Marieke komt hier nog op terug, dit is nog niet met Bart besproken
• Aanschaf Pietenpakken:
Budget is op € 500,- gezet voor het liefste 4 pakken. Anja en Wilke hebben
contact met een naaister en gaan kijken of zij voor dit bedrag dit kan realiseren.
Mocht dit niet het geval zijn, dan worden er pakken gekocht
• Allergie-/dieetlijsten:
Daniëlle gaat hiermee aan de gang. Waarschijnlijk bij de startgesprekken aan de
ouders vragen of er nog allergieën/dieëten zijn. Nieuwe kinderen gaan dan een
lijstje bij de privacy verklaring mee krijgen.
Kris gaat de nieuwe lijst bij Nienke opvragen
• Afscheid OV leden/budget hiervoor:
Voor het afscheid van nu : € 1,50
Carla regelt een tikkie en zorgt dat er voor 3 mensen iets komt.
Voor de aankomende jaren met afscheid van ov leden: doosje merci en een kaart
o.i.d. wat door de kleuters is gemaakt. De merci wordt NIET uit de lief en leed pot
betaald, maar door de leden zelf.
5. Financiën/Begroting
De financiën van vorig jaar zijn afgesloten, Robbin gaat nu een kascontrole moment
plannen.
Marieke vraagt of een tikkie/betaalverzoek goedkoper is ivm de administratiekosten?
Robbin gaat dit uitzoeken.

6. Komende activiteiten:
Sportdag:
Dit wordt weer gedaan in de vorm van clinics.
Bij de afsluiting van deze dag moeten de leerlingen terug naar de leerkrachten en
krijgen daar een ijsje. Het drinken tijdens deze dag moeten de groepjes zelf gaan
ophalen bij de desbetreffende plek.
Vraag van Vivie: over de meneer van het voetbal, komt er nu een andere? Marieke
geeft aan dit niet te weten, dit heeft ze nog niet gehoord verder.
Feestavond:
13 September
Graag zoveel mogelijk nog opgeven.
Daniëlle geeft het nog aan bij de leerkrachten
7. Evaluaties:
Musical, afscheid groep 8, ijsje
Vanuit het team: alles was geslaagd, dit graag erin houden.
Vanuit de commissie: dit de volgende vergadering bespreken
Schoolfotograaf:
Vanuit het team: leuke foto’s, fijn dat ze terug konden komen, erg prettig dat de codes
opgevraagd konden worden bij de voorzitter, kwaliteit was wisselend, groepsfoto was
erg klein en kon je goed zien dat er geknipt/geplakt was, jammer en chaotisch dat er
in 2 lokalen gewerkt werd.
8. Definitieve commissies bepalen:
Sinterklaas: Carla en Tamara zijn samen voorzitter
Kerst: Karin eruit, Carla ondersteunend
Carnaval: Prinsenpresentatie staat op vrijdag maar wordt waarschijnlijk maandag
Pasen: Rianne en Laura zijn samen voorzitter
Musical, afscheid groep 8, ijsje: Wendy extra lid
Spooktocht kamp groep 8: graag nog extra spoken bij
Feestavond: Anja en Tamara G als extra lid
9. Nieuwsbrief:
Iets over de sportdag
10. Rondvraag:
g.b.
11. Sluiting
Volgende vergadering is 08-10-2019
Notulist: Wilke

