Notulen 13 juni 2018
Aanwezig: Janet, Marjolein, Nel, Miranda, Christa, Sandra, Sonja, Suzanne, Wendy. Inge en Geertje
schuiven later aan.
Afwezig: Jacqueline
1. Opening door Miranda.
2. Notulen van 16 Mei:
- Schoolfruit; het is niet gelukt om een gezond schoolvignet te krijgen. Hierdoor zullen de
kosten voor fruit het nieuwe schooljaar hoger zijn dan we gedacht hadden. Door het
vignet zou er meer subsidie binnen komen. Dit heeft wel mee gespeeld in de keuze die
we hebben gemaakt om nu relatief duur fruit te nemen voor de periode van april tot
einde schooljaar.
In ieder geval zal er in het nieuwe schooljaar fruit zijn voor 3 dagen gedurende een half
jaar.
- Per 1 juli is de papier container opgezegd.
- Dropbox; dit is niet rond. We houden het voorlopig bij de map en de papieren lijsten.
We hebben het nog even over de hulpouders. Dit blijft lastig. We gaan kijken of we meer
betrokkenheid onder de ouders kunnen krijgen.
3. Evaluatie activiteiten:
- Zomerversiering; door Marjolein en Jacqueline zijn zomer spullen gekocht. Het ziet er
leuk en gezellig uit. Positieve reacties onder kinderen.
- Schoolreisjes; is iedereen mee geweest? Sonja is niet gevraagd, maar heeft zelf gevraagd
of ze mee mocht. In het team wordt wel altijd benoemd OV en MR leden mee te vragen.
- Scholen 4 daagse; goed, mooi evenement. De organisatie moet dit nog evalueren. Een tip
van Nel; kijk hoe de aankomst veiliger gemaakt kan worden op dag 4. Dit was nu erg
chaotisch…
- Schoolvoetbal; er is een versnapering vanuit de OV geregeld.
4. Komende activiteiten:
- Laatste schooldag; Wendy en Sandra zullen contact opnemen met het team. En met hen
brainstormen. Mogelijk kan gym meester Kevin er ook nog bij betrokken worden.
- Opruimen zolder; de zolder is netjes, maar vol. Janet en Miranda hebben thuis ook nog
kerstspullen staan (die ze graag kwijt willen). We gaan kijken of er een dag is dat we met
elkaar de kerstspullen kunnen uitzoeken en ruimte maken.
5. Actie punten:
Penningmeesterschap; Christa heeft hier nog over nagedacht en ziet er vanaf. Jacqueline
heeft zich aangeboden om dit te doen. Ook Wendy geeft aan dit wel te willen. Maar wil ook
graag weten wat het verder inhoudt en wat er van je verwacht wordt. Zij gaan samen een
keer naar Sonja voor verdere uitleg.
Schoolfotograaf; er moet een keuze gemaakt worden voor de achtergrond en poses.
Het wordt voor individueel special vintage (met kruk) en de multishoot.
Voor de klassenfoto klassiek wit, in kleine groepjes en anders mogelijk buiten bij het klimrek?
Marjolein gaat hier over met de fotograaf bellen.

6. Mededelingen:
- Morgen tijdens de koffieochtend wordt er gesproken over de opvallende punten uit de
kwaliteitsmeter die door ouders is ingevuld. Ook de kinderen van groep 6, 7 en 8 hebben
deze ingevuld.
- De lootjes van Jantje Beton zijn verkocht. Hier heeft de school ook een kleine verdiensten
aan over gehouden.
7. Ingekomen stukken:
Geen.
8. Financiën:
Sonja ligt het overzicht toe. Een hoog bedrag aan uitgave bij de post diversen. Dit zijn de
kosten voor het schoolfruit.
De bag to school actie is weer vastgelegd voor het najaar. Marjolein regelt dit nu.
9. Rondvraag:
- Is de klassenverdeling al rond? Nog niet officieel. Het ligt nu bij de MR voor goedkeuring.
- Hoe gaat het nu verder met de nieuwe directeur? Peter komt tijdens de studiedag al mee
doen en denken met het team. Wij kunnen hem uitnodigen voor de eerst volgende
vergadering.
10. Sluiting met een borrel om de laatste vergadering met Nel “te vieren”.

!!!!!!!!!! Volgende vergadering is 26 september 20.00 uur!!!!!!!!!

