Notulen Ouderraad Nassauschool
Datum
Locatie
Aanvang
Aanwezig

:
:
:
:

Afwezig

:

Dinsdag 17 november 2015
Hoofdgebouw Nassauschool
19:30 uur
Nathalie (voorzitter), Gerben (penningmeester), Rianne (namens
school), Cees (namens school), Nicole, Yun, Silvana, Floor,
Lucia, Kundra, Tijmen, Rob en Hennie (secretaris).
Erik, Esther, Henrike en Stephanie

1. Mededelingen
1. Cees is aanwezig als gast.
2. Tijmen Boomsma is aanwezig als gast, als mogelijk opvolger van Gerben.
Omdat niet iedereen Tijmen kent en andersom beginnen we een voorstelrondje.
2. Notulen d.d. 22 oktober 2015
1. Opmerkingen zijn verwerkt in de notulen, notulen zijn verspreid.
2. Kundra zegt dat kerstwerkgroep veel hulp nodig heeft. De kerstviering vindt
plaats op dinsdag 15 dec, hulp op maandag 14 en di 15 december is van harte
welkom. Je kunt aan Kundra aangeven wie wanneer zou willen helpen. Hierbij
wordt ook een beroep gedaan op ouders. Er zijn dit jaar twee vieringen in de
kerk, 18.30 uur voor de onderbouw, 19.45 uur voor de bovenbouw.
3. Mededelingen team
1. Rianne meldt dat de sinterklaasviering do 3 december is, er moet een lunch
worden verzorgd voor sint en de pieten, Kundra en Hennie gaan dit verzorgen.
2. Juf Nynke Meijer en juf Ginet zijn voor langere tijd ziek, we zullen namens OR
een kaart sturen, Cees merkt hierbij op om ook juf Willa een kaartje te sturen.
(actie Hennie).
3. Onze school heeft een verkeerslabel, om deze te behouden hebben we een
verkeersouder nodig, dit is meer een formaliteit dan dat je er daadwerkelijk werk
van hebt, Nicole biedt zich aan.
4. In januari zal een borrel plaats vinden met het team, de OR en de MR, datum
volgt na overleg team.
4. D.O.M.
1. Er is geen D.O.M. overleg geweest, dus geen mededelingen.
5. Financiën
1. Gerben geeft aan dat controle door kascommissie goed was.
2. Vraag vanuit het team is of er voor het bedrag dat over is in de kas, een nieuwe
geluidsinstallatie gekocht kan worden, die makkelijk verrijdbaar is. Afhankelijk
van de kosten vindt iedereen het een goed idee, meester Joop wil dit wel
uitzoeken.
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3. Silvana vraagt of het mogelijk is dat ouders inzicht krijgen in de financiele
uitgaven van de OR. Gerben en Tijmen zullen dit op zich nemen door een
overzicht te plaatsen op de site.
6. Werkgroepen/activiteiten
a. Sinterklaas: De OR volgt het zwarte pietenbeleid van de Gemeente. Er wordt druk
overlegt door de werkgroep. Sint is geregeld, net als de pieten. De
sinterklaasviering zal plaats vinden op donderdag 3 december, dit omdat de sint
niet op vrijdag 4 december kan. Dit is niet overlegt met de OR, volgende keer
graag in overleg.
b. Kerst: zie punt 2.2
c. Avondvierdaagse: er is contact geweest met Aquamarijn en Meander, zij gaan
overleggen of Nassauschool met hun mee kan lopen. Er moet dan van uit onze
school wel hulp worden geboden, lusten en lasten delen. Nathalie zal nogmaals
contact met ze opnemen. Lucia en Kundra geven aan te willen helpen.
d. Informatieavond: werkgroep is druk, nog niks concreets. Yun oppert of sexualiteit
een geschikt onderwerp is. Iedereen die een geschikte spreker weet kan dit
melden. Datum moet nog worden bepaald, Rianne zal team vragen wat een
geschikte datum is, gedacht wordt aan maart.
e. Luizencoördinatie: Er heerst een ware luizenexplosie. Als er problemen zijn graag
melden bij Lucia. Lucia heeft rechtstreeks contact met Irene, verloopt goed.
Er is onduidelijkheid over als kinderen luizen hebben en je het pas s’ochtends
ontdekt of ze dan wel naar school mogen, of dat het eerst moet worden
behandeld. Dit wordt uitgezocht door Cees.
f. Plein: Silvana en Kundra hebben contact gehad met Harry Verschuren over het
voorstel van een vlonder en beschermhekjes rondom de bomen op het plein. Ze
gaan nog 1 offerte aanvragen. De school zal ook 1 bedrijf leveren voor een offerte.
g. Communicatie ouderbetrokkenheid: Nicole heeft hier niks meer van gehoord van
Mirjam of Evelien, maar volgens Cees zijn ze er mee bezig.
i. Woensdag 2 december zijn er twee mensen nodig bij koffie schenken vanaf 19.00
uur. Lucia en Silvana bieden zich aan.
7. Vergaderdata OR
De volgende vergaderingen zijn vastgesteld op:
Donderdag 14 januari 2016;
Dinsdag 16 februari 2016;
Donderdag 7 april 2016;
Donderdag 9 juni 2016.
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8. Rondvraag
1. Rianne vraagt zich af hoe het wordt ervaren dat er zoveel studenten op school
aanwezig zijn, Lio’s, stagiaires ed. Dit wordt over het algemeen als prima
ervaren. Wel komt er een vraag of zij zichzelf kunnen voorstellen op het bord,
via basisschoolnet. Rianne zal dit oppakken.
2. Floor vond de plantsoenloop erg rommelig, er zijn meerdere die dat
bevestigen.

9. Volgende vergadering
Volgende OR-overleg is donderdag 14 januari 2016.
Agendapunt voor de volgende vergadering is Basischoolnet! (Lucia)
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Acties uit deze en vorige vergaderingen:
Nr.
1.

Onderwerp
Offertes vlonder en hekjes plein.

2.

Kaartjes juf Nienke, juf Ginet, juf Willa

3.
4.

Kosten geluidsinstallatie uitzoeken
Contact Aquamarijn en Meander avondvierdaagse

Actienemer
Kundra/Silvana
Cees
Hennie,
Rianne zorgt
voor adressen
Joop
Nathalie

Vergadering
14-01-2016
20-11-2015
14-01-2016
14-01-2016
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