Notulen Ouderraad Nassauschool
Datum
Locatie
Aanvang
Aanwezig

:
:
:
:

Afwezig

:

Donderdag 9 juni 2016
Hoofdgebouw Nassauschool
18:30 uur
Nathalie (voorzitter), Silvana, Rianne, Henrieke, Tijmen, Karen,
Stephanie, Gerben, Floor, Nicole, Erik, Yun, Anneke en Rob
(secretaris).
Cees, Esther, Lucia, Hennie.

1. Mededelingen
1. Geen mededelingen.
2. Notulen d.d. 7 april 2016
1. Tijmen: geluidsinstallatie kan geregeld worden. Team moet intern nog wat
afstemmen.
2. Engelse les: Rianne: (nog) geen nieuws, wordt nog intern over gesproken.
3. Notulen op Basisschoolnet technisch nog niet mogelijk.
4. Iedereen blijft nadenken over een thema voor een ouderavond.
3. Mededelingen team
1. Rianne: afscheid juf Truus is woensdag 6 juli. Yun en Nicole verzorgen een kado
voor juf Truus (Nicole stemt af met Marita).
2. Rianne de Vries (juf Maria) stopt bij de Nassauschool.
3. Juf Ginet heeft een baan op een andere school en stopt dus ook op de
Nassauschool.
4. Juf Nynke Meijer is na de zomervakantie weer terug.
5. Juf Willa Mulder gaat nog niet aan het werk.
4. D.O.M.
1. Geen bijzonderheden.
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 Tijmen
2. Tijmen: steeds vaker wordt de vrijwillige ouderbijdrage niet betaald. In de
volgende nieuwsbrief een bericht opnemen over de betaling van de
ouderbijdrage, het belang hiervan verduidelijken door aan te geven in de
nieuwsbrief wat er allemaal van de ouderbijdrage wordt betaald. Actie ???
3. Vraag van Rianne: een aantal speeltoestellen zijn afgekeurd door de
inspectie, is het mogelijk dat de OR een deel financiering van nieuwe
speeltoestellen voor haar rekening neemt? Afgesproken is dat Rianne een lijst
stuurt naar Tijmen met de gewenste speeltoestellen en de prijzen. Actie
Rianne
4. De offerte van de vlonder (bedrijf Van Ee) wordt nog beoordeeld.
1

6. Werkgroepen/activiteiten
a. Geen wijzigingen op de indeling, Rob zal lijst voorkomend schooljaar in Excel
maken. Actie Rob
b. Ouderbetrokkenheid: verdere verloop is onbekend. Nicole en Karen gaan contact
opnemen met teamleden van school en gaan na wat de stand van zaken is, doel
is komend schooljaar opstarten.
c. Evaluatie Kunst & Cultuur / Hapjesmarkt: groot succes, mooie kunst en goed eten.
Muntjes is een goed idee gebleken, voor volgend jaar meer munten bestellen.
Informatie-uitwisseling tussen betrokkenen kan beter. Evaluatie staat gepland.
Actie Karen en Silvana
d. Avondvierdaagse, een groep lopers heeft de 10 km afslag gemist, misschien is het
een idee om de 10 km-lopers een plattegrond mee te geven. Bij volgende
sportieve evenementen geen snoep/Wicky meer maar wel “snoepgroenten” en
drinken met minder suiker. Een werkgroep gaat aan de gang met
avondvierdaagse “nieuwe stijl”. Sylvana heeft hiervoor al een informatiebrief
opgesteld en deze nog rond in de OR. Actie Sylvana (naschrift: is inmiddels
uitgevoerd).
e. Eindejaarsfeest; Eric: voorbereidingen lopen naar tevredenheid. Eric
communiceert met Harold.
f. Luizencoördinatie: Lucia heeft aangegeven niet meer deel te nemen aan
werkgroepen maar houdt zich wel bezig met de luizencoördinatie.
g. Plein: Rianne: volgend schooljaar is plein aan locatie Nassaulaan aan de beurt om
op te knappen. De vlonder maakt hier deel van uit.
7. Rondvraag
1. Er zijn nieuwe leden nodig. Tijmen heeft misschien nog een belangstellende en
gaat haar vragen.
2. Silvana meldt dat zij de OR verlaat maar zich nog wel inzet voor de
avondvierdaagse.
3. Anneke meldt er de volgende keer er ook weer bij te zijn, hier zijn we blij mee.
4. Rianne meldt dat groep 3 een nieuwe methode krijgt “veilig leren lezen”.
8. Data volgenden vergaderingen OR
Dinsdag 6 september 2016 om 19:30 uur, dan ook de verdere vergaderingen
plannen.
Na de vergadering neemt de OR afscheid van Kundra, Silvana, Henrieke, Stephanie,
Gerben en Yun.
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