Samenvatting notulen OR-vergadering 29 januari 2019
Voorzitter: Dewi (i.v.m. afwezigheid Suzanne)
Notulist: Natalie
Aanwezigen: Judith, Jojanneke, Manon, Manouchka, Renata, Natalie
Afwezig: Suzanne

Het oppimpen van de school
Zowel de Leerlingenraad als de OR zijn bezig met het verzamelen van ideeën om de sfeer in
school te verbeteren. Suggesties tot nu toe zijn: betere “time-outplekjes”/gezellige, rustige
ontspan-hoekjes (m.b.v. bv. zitzakken en verrijdbare schermen/hokjes), wegwijzers, fotowall
(AVG??), leesplekjes, bieb op een andere, lichtere plek, het ‘houthok’ en andere ruimtes
opruimen en organiseren, nieuw (gelijk) meubilair en IPC-vraagstuk bij binnenkomst. Als alle
ideeën zijn verzameld, zal dit besproken worden met de directie. MR beslist uiteindelijk over de
besteding van het geld.

Sinterklaas
Verzoek van de OR is om samen de feesten te evalueren (OR-leden met team). Er is nieuwe
kleding nodig. Manon gaat offertes aanvragen. Staf kan worden aangeschaft.
OR zal zich beraden op visie: wanneer we er zijn om het team te “ontzorgen” betekent dit iets
voor de manier waarop we dingen organiseren en hoe we samenwerken met het team. Wat
werkt voor het team? Wat werkt voor de OR? Wat verwachten we van elkaar, wat willen we?
Hoe verbinden we dat?

Nieuwjaarsreceptie
De opkomst was nog wat laag. Wel positieve berichten ontvangen. Tijdstip heeft invloed en een
traditie heeft ook even tijd nodig om te groeien.

Excursie naar Anne Frank-huis groep 8
Om ervoor te zorgen dat kinderen voldoende meekrijgen over WOII is een excursie naar het
Anne Frank-huis een idee. Aan het vervoer zitten wat organisatorische haken en ogen maar het
is een waardevol uitstapje voor onze leerlingen.
Daarnaast bestaat er volgens de OR de behoefte aan “groepstradities”. Ieder kind kan naar een
activiteit toeleven: “In groep 6 ga je…”. Dit zijn vaak de dingen die je niet meer vergeet. Hoe
staat het team daarin? Welke ideeën hebben zij? We gaan dit onderwerp verkennen.

Ouderbijdrage
€7,50 die voorheen bedoeld was voor atelier gaat nu naar IPC-gerelateerde
activiteiten/uitstapjes.

