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

Datum:

18 februari 2019

Aanwezig:

Wendy van Boekel (voorzitter)
Ouderraadsleden:
Anja Verwegen
Marieke van de Poel
Penningmeester
Wendy Kuijpers
Sonja Falize

Afwezig:

Gyselle Hoevenaars

Notulist:

Coby Bras (secretaris)



Opening



Notulen vorige vergadering
De notulen van de vergadering d.d. 21 januari zijn goed gekeurd. Wel zijn de volgende antwoorden
gekomen nav de vorige notulen; G heeft contact gehad met P, heeft geen invloed op de datum maar
wel op de tijd.
Ouderbijdrage van instroom/nieuwe leerlingen bespreekt W nog met C, P. geeft ook aan dat er nog
een groot aantal ouders van leerlingen niet betaald hebben. E moet dit beter communiceren naar de
penningmeester.



Mededelingen dagelijks bestuur
Geen mededelingen.



Mededelingen MR en directie
Geen mededelingen.



Ingekomen post
Geen relevante poststukken ontvangen.



Lief & Leed
Theo word binnenkort opnieuw geopereerd aan zijn hand.
Suzanne is met zwangerschap verlof.


-

-

Werkgroepen – stand van zaken
Carnaval; Alles geregeld. Voor de bovenbouw zijn munten aangeschaft die ze kunnen besteden in de
Ambianz. Verzoek om de leerpleinen te versieren, extra spullen aangeschaft om te versieren. Nog
niet alle klassen hebben 2 ouders geregeld voor 1 maart, S communiceert dit met de collega’s.
Info avond/ open dag; Alles geregeld.
Schoolvoetbal; Het is B gelukt om een team te organiseren van groep 5/6 voor de KNVB
schoolvoetbal. Schoolvoetbal Uden loopt en doet groep 7/8 mee, is geregeld (ook ouders)
Koningsspelen; Onderbouw hebben workshops; Capoira, Tuimelen, Dansen, Voetbal, Korfbal, Yoga,
Touwtrekken en stoepkrijten.
Bovenbouw; In het bos activiteiten en volleybal.
Schoolreisjes; Liempde; het Goude Woud wat voorgesteld werd voor de kleuters is te duur.



Jeelo
Geen aanvraag.



Rondvraag
- A; vanuit de werkgroep koningsspelen word gevraagd of de ouder bijdrage omhoog kan, met
de koningsspelen blijft het moeilijk iets te organiseren met dit budget (ondanks dat het verhoogt
is). Ook schoolreisjes is moeilijk te vinden. Alles word duurder, btw verhoging, ect. Volgende
vergadering word er eerst gekeken naar de budget verdeling van werkgroepen hierna word er
gekeken of het budget omhoog gaat.
- P. is het penningmeesterschap aan het overdragen aan M. Het idee is om een nieuwe G-Mail
aan te maken om hierin te werken en zo ook een back up is.
- W vraagt hoe iedereen het nu vind lopen, we zijn met een nieuwe SOR. Iedereen is tevreden
hoe het nu loopt, het is een leuke club. Wel moeten we nieuwe leden werven zodat een SOR lid
bij minder werkgroepen betrokken hoeft te zijn en omdat onlangs B is gestopt en P zal na dit jaar
ook stoppen in de SOR.



Sluiting

