Notulen Ouderraad Nassauschool
Datum
Locatie
Aanvang
Aanwezig

:
:
:
:

Afwezig

:

Donderdag 7 april 2016
Hoofdgebouw Nassauschool
19:30 uur
Nathalie (voorzitter), Silvana, Cees, Rianne, Henrieke, Tijmen,
Karen, Stephanie, Gerben en Rob (secretaris).
Floor, Esther, Lucia, Nicole, Erik, Hennie, Yun

1. Mededelingen
1. Cees gaat contact opnemen met Patrick van de MR om te overleggen over
verplaatsen van de bijeenkomst nu gepland op 17 mei, dit i.v.m. de drukke tijd.
Actie Cees
2. Notulen d.d. 16 februari 2016
1. Een geluidsinstallatie kost ca. € 1.500. Gerben regelt e.e.a. met Christiaan.
2. Leerlingenraad, Cees meldt dat dit in gang wordt gezet door Harold.
3. Er wordt gevraagd of het overzicht van de werkgroepen in Excel kan i.p.v. in
Word. Actie Rob
4. Floor gaat zelf de pietenpakken aanschaffen.
3. Mededelingen team
1. Rianne meldt dat juf Rianne van 2C (Maria voor kinderen) een baby heeft. Rob
zal Hennie vragen een kaartje te sturen. Dit geldt ook voor juf Selina Meijer
(beterschapskaartje). Rob heeft de adresgegevens ontvangen en stuurt het
verzoek door naar Hennie (naschrift: Rob heeft contact gehad met Hennie,
Hennie gaat kaarten versturen).
2. Verder is Cees benieuwd hoe de vakken Engels en Muziek worden ervaren door
OR-leden en of het überhaupt bekend is. Bekend is het zeker maar men vraagt
zich af of het nut heeft om voor de jongere kinderen Engels te geven, wat blijft er
hangen is weinig is uit onderzoek gebleken.
4. D.O.M.
Er is geen overleg geweest
5. Financiën
1. Gerben gaat zaken overdragen aan Tijmen. Er wordt nog een overzicht
geplaatst op de website om ouders inzicht te geven in de financiële uitgaven
van de OR. Actie Gerben/Tijmen
6. Werkgroepen/activiteiten
a. Geen wijzigingen op de indeling.
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b. Gezamenlijke borrel OR/MR 17 maart jl. was gezellig en een succes, voor
herhaling vatbaar.
c. Ouderavond, meningen over het algemeen: weinig verrassend, matige reacties.
Wellicht is het een idee om ouderavond te splitsen; een jaar voor onderbouw, het
jaar erop voor de bovenbouw. Actie: Iedereen gaat erover nadenken.
d. Thema kunst en cultuur: Donderdag 21 april is de hapjesmarkt. Er komen
intekenlijsten op de deuren van de klaslokalen. Ook worden er consumptiemuntjes
aangeschaft in plaats van bonnen. Ouders kunnen het geld terugkrijgen bij
overhouden van muntjes of doneren voor een goed doel. Dit goede doel is het
schoolplein. Het goede doel wordt van te voren aan ouders aangegeven.
e. Avondvierdaagse van 23-26 mei as. Voorbereiding is in gang. Ondersteuning
wordt gevraagd voor de “koek & zopie-tafels” door ouders.
f. Luizencoördinatie: geen berichten.
g. Plein: Cees heeft contact met aannemers aangaande de offertes voor de vlonders.
h. Communicatie ouderbetrokkenheid: Geen ontwikkelingen, volgende vergadering
als eerste agendapunt bespreken.
7. Rondvraag
1. Rob gaat vragen aan Christiaan of de notulen op Basisschoolnet inzichtelijk voor
ouders kunnen worden geplaatst, in plaats van de website van school. Actie Rob
2. Henrieke geeft aan de OR aan het einde van het schooljaar te verlaten.
8. Data volgenden vergaderingen OR
Donderdag 9 juni 2016, vergaderen van 19:00 – 20:00 daarna eten in de Groene
Weide, Nathalie gaat reserveren.
Voorstel eerste vergading nieuwe schooljaar: dinsdag 6 september 2016 (2e week na
de schoolvakantie).
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