Notulen vergadering OR OBS Het Zand
Datum: 10 oktober 2017
1. Opening en mededelingen
- Er is een kleine wisseling in de commissies betreft de leraren. Deze wordt meegenomen in de
planning.
- Het overzicht met de activiteiten en de namen van degene die de commissie
vertegenwoordigen komt in de dropbox te staan.
2. Vaststellen vorige notulen
- De notulen zijn vastgesteld
3. Facebook
- We willen een besloten Facebook account aanmaken maar daar zit meer werk in dan
gedacht. We krijgen een nieuwe omgeving Social Schools en sluiten daar als OR bij aan.
4. Evaluatie kinderboekenmarkt
- Dit evenement is goed verlopen, druk bezocht en goed verkocht. Er waren wel weinig
hulpouders. De leerlingen van onze school zijn hierbij betrokken geweest en OBS ’t Zand was
zo goed vertegenwoordigd.
5. Lopende activiteiten
- Het organiseren van het Sinterklaasfeest is in volle gang.
- De Kerstcommissie start in November.
6. Regelement
- De doelstelling van de OR is besproken en sommige dingen kunnen anders geformuleerd of
samengevoegd worden.
- De OR wil meer zichtbaar zijnen als aanspreekpunt fungeren voor ouders. Er worden
verschillende ideeën geopperd die benoemd worden bij punt 7; communicatie.

7.
-

Communicatie
Nog niet iedereen staat op de foto. Dit moet nog compleet gemaakt worden.
Het bord beneden bij de ingang moet nog gevuld worden.
De nieuwsbrief moet nog de deur uit. Liefst voor de herfstvakantie of anders vlot daarna.
Posters maken om meer ouders te werven en ophangen om de zichtbaarheid te vergroten
van de OR.
Misschien een filmpje maken zodat ouders een indruk krijgen wat wij doen.
Vergaderschema plaatsen op de website.

7.1 Link brief ouderbijdrage
- De link in de brief betreft de ouderbijdrage deed het niet, daar moeten we scherp op blijven.
8. Meer ouders werven
- De ideeën staan benoemd bij punt 7; communicatie.
9. Dropbox
- De dropbox is opgeschoond. Er is voorlopig weer voldoende ruimte.
10. Financiën
- De kastcontrolecommissie gaat een afspraak maken om de kas te controleren. Voor 23
november as. is de kascontrole uitgevoerd.
11. Kennismaking met de MR
- De MR en OR hebben kennis gemaakt met elkaar.
12. Wat verder ter tafel komt
- Er zijn geen punten

