Notulen Ouderraad Nassauschool
Datum
Locatie
Aanvang
Aanwezig

:
:
:
:

Afwezig

:

Dinsdag 16 februari 2016
Hoofdgebouw Nassauschool
19:30 uur
Rob (voorzitter), Silvana, Cees, Tijmen, Karen, Yun, Stephanie,
Gerben en Hennie (secretaris).
Nathaly, Floor, Esther, Lucia, Nicole, Rianne, Erik en Henrike

1. Mededelingen
1. Nathaly is ziek, ze heeft een bloemetje ontvangen. Rob is voorzitter in haar
plaats.
2. Namens de directie van school is Cees aanwezig.
3. Yun meldt dat ze de OR gaat verlaten, maar dit schooljaar wel volmaakt en
daarna nog beschikbaar is voor werkgroepen ter ondersteuning.
4. Er is een gezamenlijke borrel met OR, MR en het team op 17 maart (na de
vergadering om ca. 16:30 uur).
5. 17 mei is er een gezamenlijke avond van OR en MR, georganiseerd door
Patrick, Nathaly en Cees.
2. Notulen d.d. 14 januari 2016
1. Meester Joop is nog bezig met het uitzoeken van en nieuwe geluidsinstallatie,
Christiaan gaat de offerte beoordelen.
2. Gerben/Tijmen gaan een overzicht plaatsen op de website om ouders inzicht te
geven in de financiële uitgaven van de OR. Actie Gerben
3. Er is door Rob informatie uitgezocht over een leerlingenraad, hier wordt mee
gestart aan de Nassaulaan.
4. Er wordt gevraagd of het overzicht van de werkgroepen in Excel kan ipv in Word.
Actie Rob
3. Mededelingen team
1. Cees meldt dat juf Maria met zwangerschapsverlof gaat.
2. Verder is Cees benieuwd hoe de vakken Engels en Muziek worden ervaren,
iedereen is enthousiast en positief. Helaas is de voorzitter van VCOG niet meer
verbonden aan het VCOG, dus we weten niet of we nu nog geld krijgen voor
deze vakken.
3. Het blijkt dat de luizenzakken geen effect hebben, voor onderbouw zijn ze wel
handig voor oa handschoenen ed, voor de bovenbouw is het niet meer per se
noodzakelijk, daar krijgen ze iig geen nieuwe meer.
4. D.O.M.
Er is geen overleg geweest
5. Financiën
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1. Gerben/Tijmen gaan een overzicht plaatsen op de website om ouders inzicht
te geven in de financiële uitgaven van de OR
6. Werkgroepen/activiteiten
a. Thema kunst en cultuur: Donderdag 21 april is hapjesmarkt. Voorstel om een lijst
per klas op te hangen wie wat maakt?
Sylvana en Karen gaan een lijst maken voor wie wanneer helpt, voorstel om
iedereen 20 minuten in te zetten en hulp van ouders te vragen.
b. Avondvierdaagse: Samenwerking met Meander en Aquamarijn zit er niet in. Er is
wel voorkeur voor aansluiten bij andere scholen, Karen en Sylvana gaan
uitzoeken wat de mogelijkheden zijn met andere scholen uit de buurt, maar dat
gaat voor dit jaar niet meer lukken.
c. Ouderavond: woensdag 23 maart er komt een Opvoed Workshow, soort van
interactieve opvoedshow, men kan hier scenes voor inbrengen. De show duurt
ongeveer 1.5 uur. Rob zal Carolien vragen of zij hiervoor nog een beamer, laptop
en scherm kan regelen.
d. Luizencoördinatie: af en toe zijn er wat luizen maar beheersbaar.
e. Plein: Sylvana en Kundra hebben diverse offertes aangevraagd voor de vlonders.
4 aanvragen gedaan, 2 hebben gezegd de klus niet te willen doen, 2 offertes
ontvangen van resp 2566 euro en 2800 euro, vraag is zijn deze kosten voor OR of
voor school, Cees neemt het over en gaat praten met betreffende partijen over de
mogelijkheden.
f. Communicatie ouderbetrokkenheid: Duurt erg lang!
7. Rondvraag
1. Namens Floor wordt er gevraagd of er 2 nieuwe pietenpakken kunnen worden
aangeschaft, dit is akkoord!
2. Er is door een ouder gevraagd of er een vitrinekast kan komen in het monument
voor ouders die het gebouw ‘aankleden’. Dit kan worden aangeschaft door de
OR.
8. Data volgenden vergaderingen OR
Donderdag 7 april 2016;
Donderdag 9 juni 2016.
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