NOTULEN STG. OUDERRAAD (S.O.R.)
sor.vlasgaard@gmail.com

Datum:

26 maart 2018

Aanwezig:

Anke Suijs (voorzitter)
Sonja Falize (leerkracht)
Willemien Manders (leerkracht)
Pierrette Cober (penningmeester)
Ouderraadsleden:
Patricia v.d. Zanden
Nancy van Haren
Birgit van Melis
Marja v.d. Burgt

Afwezig:

Christel Bouwmeester

Notulist:

Wendy van Boekel (secretaris)

1. Opening
De vergadering wordt geopend.
2. Notulen vorige vergadering
De notulen van de vergadering d.d. 26 februari jl. worden goedgekeurd en vastgesteld.
Er wordt een interne en externe versie gemaakt.
3. Mededelingen dagelijks bestuur
- N. heeft besloten om per direct niet meer aan de ouderraad deel te nemen. A. en P. zullen de
ouderraad aan het eind van dit schooljaar verlaten;
- er is door het bestuur een conceptbrief opgemaakt, die binnen de kernpartners van Kindcentrum
De Morgenzon wordt verspreid. De inhoud van dit schrijven gaat in op de samenwerking tussen
de kernpartners van De Morgenzon onderling. De navolgende opmerkingen zijn geplaatst:
o de toekomstplannen zijn onvoldoende benoemd, en
o er dient opgenomen te worden dat Basisschool De Wizzert de eerstvolgende themaavond organiseert;
- op maandag 9 april a.s. vindt er een bezoek plaats door het CVB van Optimus. B. zal vanuit SOR
hierbij aanwezig zijn.
4. Ingekomen post
Er zijn geen relevante poststukken ontvangen.

5. Lief & Leed
N.v.t.
6. Werkgroepen – evaluaties
Informatieavond/Open dag
- Zowel de informatieavond als de open dag zijn goed verlopen, en
- woensdagochtend hebben veel kinderen met hun ouders een bezoek gebracht tijdens de open
dag. Indien volgend jaar hetzelfde bezoekersaantal wordt verwacht, zijn 2 hulpouders
voldoende.
7. Werkgroepen – stand van zaken
Goede doelen
- Alles is gereed voor het starten van deze activiteit, en
- de materialen staan klaar.
Koningsspelen
- De dag zal beginnen met een ontbijt in de klas en het dansen met alle kernpartners van
Kindcentrum De Morgenzon;
- de activiteiten voor de onderbouw zullen plaatsvinden in de sporthal en op het naastgelegen
terrein;
- er wordt nog gezocht naar een begeleider voor de activiteiten in de sporthal, en
- de activiteiten voor de bovenbouw zullen plaatsvinden op het terrein van de Heische Tip.
Schoolreisjes
- De bestemmingen van de schoolreisjes zijn bekend, en
- voor het schoolreisje van groep 1 & 2 is nog een alternatief overwogen, maar dit bleek te ver of
te groot te zijn.
Afscheidsavond groep 8
W. zal de organisatie van deze activiteit op zich nemen.
Schoolvoetbal
- de organisatie van het schoolvoetbal verloopt naar verwachting, en
- alle groepen zijn gevormd.
8. Aanvraag Jeelo
n.v.t.
9. Mededelingen MR/directie
Schoolplein
- Onlangs zijn er diverse pleinversieringen aangebracht aan het schoolplein van Kindcentrum De
Morgenzon. Deze leuke en uitdagende ontwerpen zijn gefinancierd door Basischool De
Vlasgaard, en
- de MR heeft zich onlangs beraad over het vergroten van de speelplaats. Er zijn (nog) geen
verdere ontwikkelingen.

Staking
Alle medewerkers van Basisschool de Vlasgaard zullen deelnemen aan de estafettestaking d.d. 13
april a.s..
10. Communicatie
SOR
- Er moet opener en transparanter gecommuniceerd worden tussen de leden onderling, en
- het is van belang om alle relevante zaken tijdens de vergadering bespreekbaar te maken.
Werkgroepen
- Tijdens iedere vergadering binnen de werkgroep dient er genotuleerd te worden, zodat de
afwezigen op de hoogte worden gehouden;
- er dient gestreefd te worden naar een goede communicatie binnen een werkgroep, waarbij het
initiatief door de leerkrachten en leden van de SOR mag worden genomen, en
- alvorens ouders voor de werkgroepen worden geworven, dienen de roosters van de
leerkrachten te worden gadegeslagen om opties voor de vergaderdata direct kenbaar te kunnen
maken.
11. Toekomst SOR
Het ziet ernaar uit dat er volgend jaar aanzienlijk minder leden in de SOR starten. Er wordt op korte
termijn een oproep voor de werving van nieuwe leden via het ouderportaal verspreid. B. zal een
opzet maken en dit ter beoordeling doorsturen.
12. Rondvraag
N.v.t.
13. Sluiting
De vergadering wordt gesloten.
De volgende vergadering is maandag 14 mei 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
: Willemien
 Kinderboekenweek okt.2018
: Emmy
(Sonja)

Data vergadering 2017-2018:
 14/05/2018
 11/06/2018

