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Aanwezig:

Sonja Falize (leerkracht)
Pierrette Cober (penningmeester)
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Patricia v.d. Zanden
Emmy van Ras
Nancy van Haren
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Anke Suijs (voorzitter)
Marja v.d. Burgt
Christel Bouwmeester

Notulist:

Wendy van Boekel (secretaris)

1. Opening
De vergadering wordt geopend.
2. Notulen vorige vergadering
De notulen van de vergadering d.d. 29 januari jl. worden goedgekeurd en vastgesteld.
Er wordt een interne en externe versie gemaakt.
Naar aanleiding van bovenstaande notulen is het navolgende opgemerkt:
- de huidige kerstbomen zijn brandvertragend behandeld. De kerstbomen die onlangs van ouders
zijn verkregen worden gelabeld en eind dit jaar alsnog behandeld;
- de kist met hierin het memoryspel en de kroontjespennen is gevonden, en
- W. en B. gaan spoedig de kast in de aula uitruimen en opnieuw inrichten.
3. Mededelingen dagelijks bestuur
E. heeft besloten om niet meer aan de ouderraad deel te nemen. Zij zal zich nog wel inzetten voor de
werkgroepen Goede Doelen en Kinderboekenweek, maar niet meer aanwezig zijn tijdens de
vergaderingen van de ouderraad.
4. Ingekomen post
Er zijn diverse poststukken met betrekking tot schoolreisjes ontvangen en door P. in behandeling
genomen.

5. Lief & Leed
E. is onlangs gewond geraakt aan haar been en kan helaas op dit moment niet werken.
6. Werkgroepen – evaluaties
Carnaval
- Leerkrachten en leerlingen vonden het een erg leuke dag;
- de optocht verliep goed met gelukkig veel publiek;
- de volgende keer echter proberen om meer muziek tijdens de optocht af te laten spelen;
- het uitdelen van de broodjes verliep voorspoedig. Leerkrachten en leerlingen waren tevreden
dat er twee knakworsten per broodje waren berekend. In de toekomst dienen de voorkeuren en
allergieën van de stagiaires te worden doorgegeven, zodat er efficiënt kan worden ingekocht, en
- ondanks een schriftelijke bevestiging van Basisschool De Wizzert waren de consumptiebonnen
voor de leerlingen van de bovenbouw van Basisschool De Vlasgaard niet beschikbaar. De
werkgroep moest op het laatste moment nog een alternatief bedenken.
7. Werkgroepen – stand van zaken
Informatieavond/open dag
- Alles is gereed voor zowel de informatieavond als de open dag;
- aangezien de bezoekers meer interesse tonen in de clusters 1-2 en 3-4, is de bezetting in de
clusters 5-6 en 7-8 minimaal, en
- er is besloten om per organisatie een bepaalde tijd bij de toegangsdeur te gaan staan. Leerkracht
P. en Intern Begeleider I. zullen de bezoekers van 8 uur tot half 9 bij de hoofdingang ontvangen.
Goede doelen
- Er is een sponsor gevonden voor de koffie, thee en koeken die bij binnenkomst zullen worden
uitgedeeld. Tevens zal er een friettent beschikbaar zijn vanaf 3 uur, geheel verzorgd door de
leerlingen van cluster 7-8, en
- de werkgroep heeft besloten om eerst communicatie over heitje-karweitje naar buiten te
brengen. Informatie over de markt wordt op een later tijdstip afgegeven.
Koningsspelen
- De dag zal beginnen met een ontbijt in de klas en het dansen met alle kernpartners van
Kindcentrum De Morgenzon;
- om half 10 zal de onderbouw te voet vertrekken naar de Heische Tip, waar in het schoolbosje
diverse activiteiten zijn uitgezet. Dit is tevens de plaats waar de ouders de leerlingen aan het
eind van de schooldag kunnen ophalen;
- de bovenbouw zal tevens om half 10 naar de Heische Tip gaan, waarna Varofit een bootcamp zal
verzorgen. Er wordt nog beslist of deze leerlingen te voet of met hun fiets gaan, aangezien de
hulpouders hun kinderen nadien direct mee naar huis nemen, en
- wellicht zijn er wederom problemen met het aantrekken van hulpouders. In de werkgroep zal
hier uitgebreid aandacht aan worden besteed.

Schoolreisjes
- De leerkrachten konden niet tijdens het overleg aanwezig zijn, waardoor de vergadering niet
goed is verlopen;
- de taken binnen de werkgroep zijn verdeeld, en
- de bestemmingen van de schoolreisjes zijn nagenoeg bekend. De leerkrachten van cluster 1-2
zullen op zeer korte termijn een beslissing nemen.
8. Aanvraag Jeelo
De opening van het thema ‘omgaan met dieren’ brengt kosten met zich mee.
Binnenkort wordt duidelijk of de nota deels door de SOR zal worden voldaan.
9. Mededelingen MR/directie
Samenwerking met Basisschool De Wizzert
Er wordt spoedig een brief verzonden aan de MR en SOR van zowel Basisschool De Wizzert als
Basisschool De Vlasgaard, waarin de intentie van een samenwerking in de toekomst wordt
weergegeven. In deze brief wordt tevens de thema-avond benoemd.
Ontruimingsoefening
De ontruimingsoefening is goed verlopen. Er wordt met de betrokkenen nog besproken of er in de
toekomst een ander tijdstip (met warmere temperaturen) kan worden gekozen.
Inventaris Kanteel
Medewerkers van Kanteel hebben kenbaar gemaakt dat hun inventaris veilig is en aan alle
voorschriften voldoet.
Overleg MR-SOR
Momenteel worden mogelijkheden voor overleg tussen MR en SOR besproken, zodat leerkrachten
niet meer als boodschapper hoeven te fungeren.
10. Samenloop voor Hoop
Deelname aan de Samenloop voor Hoop door Basisschool De Vlasgaard wordt op 14 maart a.s. in het
MT besproken. De ouderraad wordt hierin niet meer betrokken.
11. Rondvraag
- Gezien de ontevredenheid van enkele leden in de ouderraad, worden in de volgende agenda de
punten ‘communicatie’ en ‘toekomst SOR’ opgenomen;
- de ouderraad van Basisschool De Wizzert heeft aangegeven graag een contactpersoon voor het
versieren van de aula te hebben binnen de ouderraad van Basisschool De Vlasgaard. W. laat E.
weten dat zij in de toekomst kan mailen naar het e-mailadres van de SOR om afspraken te
maken;
- het schoolvoetbal is door B. aangemeld. Vooralsnog zijn er 2 meisjesteams en 1 jongensteam;
- er is nog geen duidelijkheid over de doorfacturering van de nota’s van De Brouwer naar
Basisschool De Wizzert. N. stemt dit op korte termijn met C. af en geeft P. hierna een reactie;

-

aangezien de ouderbijdrage 2016-2017 niet geheel is ontvangen, zal het bedrag worden
aangevuld door Basisschool De Vlasgaard, en
A. heeft middels P. aangegeven om wellicht haar taak als voorzitter neer te leggen. Gezien het
feit dat er meerdere personen aan het eind van dit schooljaar stoppen binnen de SOR, wordt in
de navolgende Vlasflitz een oproep voor nieuwe leden geplaatst.

12. Sluiting
De vergadering wordt gesloten.
De volgende vergadering is maandag 26 maart a.s. om 20.00 uur.

Indeling SOR-leden (+ leerkrachten) 2017-2018:
• Schoolfoto’s
: Monique
(Hendrik + Patricia)
• Sint
: Christel
(Lisa + Elly)
• Kerst
: Emmy & Birgit
(Rieky + Patricia)
• Carnaval
: Anke + Wendy
(Rieky + Rinske)
• Koningsspelen
: Christel & Marja & Nancy
(Hendrik, Sanne, Suzanne, Patricia)
• Goede doelen
: Emmy & Nancy
(Rieky + Patricia)
• Schoolreisjes
: Pierrette (& Patricia)
(Bernadet + Patricia)
• Thema-avond
: Marja
• Klasse-ouders
: Anke & Christel
• Open dag/ info-avond
: Monique
(Sonja + Marielle)
• Afscheidsavond groep 8
: Monique
• Kinderboekenweek okt.2018
: Emmy
(Sonja)

Data vergadering 2017-2018:
• 26/03/2018
• 14/05/2018
• 11/06/2018

