Samenvatting notulen OR-vergadering 13 november 2018
Voorzitter: Suzanne
Notulist: Natalie van der Wijk
Aanwezigen: Suzanne, Natalie, Renata, Manouchka, Manon, Dewi

Stand van zaken Schoolplein
Week 47 gaan ze van start met het schoolplein. Vanaf 19 november werkzaamheden op het
schoolplein. Tijdelijk zullen er hekken komen rondom de werkzaamheden Firma Schlepers:
• Voetbalveld naast de school inzaaien (tijdelijk doelverplaatsing)
• Zandbak en plateau bij de boom worden vernieuwd
• De huidige skate helling wordt verhoog/bestraat/uitdagender
• Zwerfkeien bij voetbalveld groeperen
• Voetbalveld voor de school afgezet met hekken, afgraven grond en maken van natuurlijke
speelplaats Zelf doen/uitbesteden:
• Nieuwe belijning van het basketbalveld (belijning apparaat voor gehuurd)
• Bestickeren van het schoolplein (weersafhankelijk). Diverse interactieve spellen uitgezocht.
Offertes laten opstellen en dan mogen de leerlingen van de leerlingenraad kiezen. Voor kerst is
alles hopelijk klaar.

Rookvrijschoolplein
Vanaf 2020 moeten alle schoolpleinen rookvrij zijn. Er is een speciale website die hier
ondersteuning in biedt. (brieven ouders, flyers, etc.) www.rookvrijegeneratie.nl Lancering
rookvrij schoolplein gelijk met opening schoolplein. Op de website is veel te vinden.
• 3 tegels: bij de poortjes, bij de gele hekjes, bij de gymzaal. • Bekostigd van OR-geld en eigen
middelen van de school. • Bord kan opgehangen worden op de muur tussen de voordeuren.
• Dewi stuurt Manon een logo van de school in hoge resolutie. • Handhaving: In de klas
bespreken. De OR kan het uitwerken en “voorkauwen”. Suzanne, Natalie en Renata gaan dit
uitdenken. Daarbij gebruik maken van de website. Geldt ook voor de leerkrachten.

Werving nieuwe directeur
• In december komt de MR bij elkaar. Dan wordt het profiel afgerond. • 7 mensen in de
commissie uit alle gelederen. • 1e ronde. Levert dit niks op? 2e ronde. • Judith blijft aan tot er
een geschikte kandidaat is gevonden. • Hoogstwaarschijnlijk is dit in elk geval volgend
schooljaar.
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