Notulen Ouderraad Nassauschool
Datum
Locatie
Aanvang
Aanwezig

:
:
:
:

Afwezig

:

Dinsdag 22 februari 2016
Hoofdgebouw Nassauschool
19:30 uur
Nathalie (voorzitter), Karen, Tijmen, Floor, Rianne, Nicole, Judith,
Anneke, José, Eric
Esther, Lucia, Hennie, Rob

1. Mededelingen
Alle aanwezigen maken kennis met Judith.
2. Notulen d.d. 13 oktober 2016
Geen opmerkingen
3. Mededelingen team
Rianne: voorstel ‘weggeefkast’ (zie notulen vergadering 13 oktober 2016) is besproken in het
team: team vindt het een goed idee. Het team heeft wel de voorkeur voor een kast die alleen
voor boeken is bestemd en dat er een ouder komt die de verantwoordelijkheid neemt over dit
gebeuren. Anneke geeft aan dit, namens de OR, wel op zich te willen nemen. De OR zou
graag naast boeken ook ruimte willen voor spellen & puzzels: hiermee acht zij de kans op
succes groter. Nathalie zal contact opnemen met de st. Link050 om te inventariseren of er
een kast voorradig is of op maat gemaakt kan worden. Beoogde plaats is in het Paleis bij de
ingang direct rechts.
4. D.O.M.
Nathalie geeft aan dat de MR momenteel druk en actief bezig is om in contact te komen met
ouders; zo is er morgen een inloopspreekbeurt en zijn er notitieborden voor ouders om
opmerkingen en/of vragen kwijt te kunnen.
5. Financiën
Tymen: het is wachten op de resultaten kascontrole (die al wel heeft plaatsgevonden). Zodra
deze er zijn zal informatie via Cristian (nieuwsbrief/site) worden gepubliceerd.
Tymen is bezig met Google-docs (waarmee op eenvoudige wijze draaiboeken van
activiteiten blijven bewaard) op te tuigen. Hiervoor zal hij nog een ‘algemeen’ emailadres
voor moeten vinden. Wordt vervolgd…
6. Werkgroepen/activiteiten
a. Evaluatie schoolfoto’s:
Ervaringen over recent bezoek Fotostudio Kruger zijn verdeeld. In de vorige vergadering was
al aangekondigd dat er voor schooljaar 2017/2018 naar een nieuwe schoolfotograaf wordt
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gezocht. Anneke en Eric gaan hiermee aan de slag en zullen dit schooljaar enkele partijen
‘voorstellen’.
b. Ontwikkelingen organisatie Avondvierdaagse:
Organisatie van ‘eigen’ 4-daagse lopen voorspoedig. Routes liggen nu vast en benodigde
vergunningen zijn aangevraagd.
c. Ontwikkelingen Sinterklaas:
Meeste voorbereidingen zijn gerealiseerd (inkoop cadeaus/snoep etc.). Bij het ‘team’ van
ouders die het daadwerkelijke bezoek van Sint voorbereiden is er, zeker voor volgend jaar,
behoefte aan een nieuwe ‘schmink’-hulp. Er ontstaat nog een discussie over concrete
invulling van het pieten-team. Besloten wordt dat Anneke onze bevindingen nog met het
‘Sint-team’ zal delen.
d. Ontwikkelingen Kerst
Dit jaar op dinsdag 20 december rond locatie Graaf Adolfstraat. Van 18.00 – 19.00
de onderbouw (1-4) en van 19.00 – 20.00 de bovenbouw (5-8). Er zijn nog vrijwilligers nodig:
begin december zal een verzoek hiervoor in de nieuwsbrief verschijnen.
e. Ouderbetrokkenheid n.a.v. MR/OR-overleg:
geen opmerkingen
f. Luizen coördinatie:
geen opmerkingen
g. Communicatie
geen opmerkingen
7. Rondvraag
Nicole: verlichting op plein bij entree Monument (GA -straat) is slecht.
Nicole: bij planning ouder gesprekken kreeg ik het idee dat er minder gesprekken in de
avond (mogelijk) waren.
Judith: vanaf januari 2017 kan ik worden ingezet bij cie’s die extra hulp kunnen gebruiken.
(Nathalie maakt speelt hier direct op in door Judith toe te voegen aan de werkgroep Kunst &
Cultuur (Hapjesmarkt) en de sportdagen)
8. Datum volgende vergadering OR
Donderdag 19 januari 2017, 19.30
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