Notulen Ouderraad Nassauschool
Datum
Locatie
Aanvang
Aanwezig
Afwezig

:
:
:
:
:

Dinsdag 7 maart 2017
Hoofdgebouw Nassauschool
19:30 uur
Nathalie (voorzitter), Rianne, Nicole, Judith, Anneke, Tijmen, Rob, Eric
Lucia, Esther, Hennie, Karen, Floor, José

1. Mededelingen
Rob heeft aangegeven aan het eind van dit schooljaar de OR te verlaten en heeft dit besluit
toegelicht.
Nicole heeft evaluatie gehad met de MR over de kerstviering. De MR was niet positief en
vond de viering wat rommelig.
2. Notulen d.d. 19 januari 2017
Weggeefkast is goedgekeurd. Het is nu wachten op het moment dat een kast beschikbaar is.
3. Mededelingen team
Christian is nog ziek.
Verder geen mededelingen.
4. D.O.M.
Geen mededelingen.
5. Financiën
Tijmen: het budget voor de kerstviering is behoorlijk overschreden. Het is nog niet duidelijk
hoe dat kan. Tijmen zoekt het uit.
De Nassauschool heeft zelf een aantal biertafels. Deze hoeven dus niet gehuurd te worden.
Het is praktisch om een lijst op te stellen met materialen die de Nassauschool in bezit heeft.
6. Werkgroepen/activiteiten
a. Schoolfoto’s:
Er zijn 4 fotografen beoordeeld, er blijven twee over. Anneke en Eric gaan deze benaderen
en prijzen aanvragen, op basis van een standaardpakket. Vervolgens kunnen zij de keuze
maken.
b. Ontwikkelingen organisatie Avondvierdaagse:
Organisatie van ‘eigen’ 4-daagse lopen voorspoedig. Routes liggen nu vast en benodigde
vergunningen zijn ontvangen. Het is van 15/18 mei. Binnenkort gaat er een oproep uit voor
vrijwilligers die kunnen worden ingezet als verkeerbegeleider (na een korte online training),
voor vrijwilliger achter de versnaperingstafels en voor uitreiken van de medailles op de
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laatste dag. EHBO zal worden ingehuurd, maar misschien zijn er ook wandelaars met
dergelijke vaardigheden.
c. Hapjesmarkt
Is dit jaar op woensdag 12 april. Ook bestaat de mogelijkheid tot inschrijven voor de
avond4daagse.
d. Ouderbetrokkenheid n.a.v. MR/OR-overleg:
Geen opmerkingen.
f. Luizen coördinatie:
Geen opmerkingen, communicatie met Lucia verloopt goed.
g. Communicatie
Digiduif werkt goed.
h. Plein
Anneke licht toe wat er allemaal op en aan het plein moet worden gedaan. Dit wordt in het
kader van de ouderparticipatie binnenkort onder de aandacht gebracht van de ouders.
7. Rondvraag
Geen opmerkingen.
8. Datum volgende vergadering OR
Donderdag 20 april 2017, 19.30 uur
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