Samenvatting notulen OR-vergadering 12 maart 2019
Voorzitter: Suzanne
Notulist: Natalie
Aanwezigen: Suzanne, Judith, Manon, Manouchka, Dewi, Renata, Natalie
Afwezig: Jojanneke

Het oppimpen van de school
De leerlingenraad heeft een ronde door de school gemaakt en komt met een lijst. Leerkrachten
hebben input gegeven. De werkgroep (met mensen uit alle gelederen) maakt een plan, in
overleg met de MR (budget). We gaan op korte termijn voor wat zichtbare “quick wins”.
Onder de aandacht:
- Bieb
- Tweede scherm bij de bovenbouw
- Bewegwijzering
- Muziekinstallatie.

Schoolplein
De opening van het schoolplein wordt gecombineerd met de Koningsspelen. We kunnen ontbijt
ophalen bij de Jumbo. De stagiaire van Monique zorgt voor een fruitboom waar ouders een
gezond eet-idee uit kunnen plukken. Er komt een persbericht. Iedere groep oefent de
bijbehorende dans en het lied. Suzanne gaat kijken of ze kan filmen met de GoPro. Extra brood
en gezonde hapjes worden geregeld. De bestickering kan plaatsvinden bij een bepaalde
temperatuur en wanneer het droog is. Dewi vraagt een bekende om de bestickering te doen.
Kan eventueel ook samen met Kenneth. Opletten dat we dit via Monique laten lopen.

Levensloop OR
Voor komend jaar gaan we kijken of we 2-3 nieuwe mensen aan kunnen trekken. Dan kunnen er
eind volgend jaar mensen de OR verlaten. We zetten een vacature in de nieuwsbrief. Ook
benaderen we mensen face-to-face. We maken een lijst van het (geplande) verloop: Wanneer
gaan wie eruit en wanneer plannen we dus instroom? Suzanne maakt een oproep en deelt deze
met Judith.

Voorjaarsfeest
Het Voorjaarsfeest is verzet naar 29 maart. Het draaiboek staat op de J-schijf.

Avond 4-daagse
Aanmelding en inschrijving: maandag-, dinsdag- en vrijdagmiddag (datum?) Op woensdag is
Renata het aanspreekpunt. Belangrijk dat het binnenkomende geld wordt gecontroleerd, de OR
assisteert hierbij.

BBQ- Vrienden van De Regenboog
Voor eind mei doen: - Hulpouders uitnodigen. Suzanne maakt een bericht, stuurt dit door naar Judith.
Uitnodigen via MijnSchoolinfo. 2 weken de tijd nemen voor de inkoop, dus daarvoor moet de inventarisatie
klaar zijn. Kenneth en Dewi hebben een barbecue. Ook nog andere mensen vragen. Statafels zijn nodig. Natalie
heeft een extra koelkast.

Wvvttk
- 29 maart: Renata neemt afscheid van de Regenboog. In het klein. Bloemetje namens de OR.
- Chantal heeft een kaartje ontvangen.
- Romana komt terug dus ook Erik neemt afscheid. Biertjes voor hem.
- Meenemen leerlingenraad: Duurzaamheid.
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