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

Datum:

1 april 2019

Aanwezig:

Wendy van Boekel (voorzitter)
Ouderraadsleden:
Anja Verwegen
Marieke van de Poel
Wendy Kuijpers
Willemien Manders
Gyselle Hoevenaars

Afwezig:

Penningmeester

Notulist:

Coby Bras (secretaris)



Opening



Notulen vorige vergadering
Geen op of aanmerkingen op de notulen d.d. 18 februari.



Mededelingen dagelijks bestuur
W. heeft overleg gehad met Conrad en W. (MR), onderstaande punten zijn besproken;
 De ouderbijdrage is door 1/3 van de ouders nog niet betaald, E. heeft deze ouders opnieuw
een mail gestuurd.
 E. mailt P. de nieuwe en de instroom leerlingen, zodat ook deze ouders de ouderbijdrage
betalen voordat het schoolreisje plaats vindt.
 Er komt een SOR flyer die meegegeven kan worden aan ouders van nieuwe leerlingen. W.
maakt deze op en stuurt hem door naar de mede SOR leden, voor eventuele toevoegingen of
aanpassingen.
 W. had geïnformeerd of er al een bestemming is voor het overige bedrag van de goede
doelen week, hier zijn wel al ideeën voor maar nog niks concreets. Word nog
gecommuniceerd.



Mededelingen MR en directie
Geen mededelingen.



Ingekomen post
Geen relevante poststukken ontvangen.



Lief & Leed
Suzanne is bevallen van een dochter ‘Sammie”, G. stuurt een kaartje naar Suzanne.
G. neemt het sturen van lief en leed kaartjes op zich, als P. straks de SOR verlaat.


-

Werkgroepen – evaluatie
Carnaval; Goed verlopen, positieve reacties.
Info avond/ open dag; Beide dagen slechte opkomst van ouders, dit was het eerste jaar dat er door
de gemeente niet vooraf een brief naar ouders is gestuurd ivm de AVG wet. Komende woensdag
word er geëvalueerd en tevens besproken wat de rede zou kunnen zijn van de slechte opkomst en of
het zinvol is om een informatie avond en opendag te houden voor zo’n kleine groep ouders.


-

Werkgroepen- Stand van zaken
Schoolvoetbal; De lijnen betreft het schoolvoetbal moeten duidelijker worden.
Koningsspelen; Uiteindelijk zijn er voldoende ouders voor de koningsspelen geworven. Alles is
geregeld.
Schoolreisjes; Groep 5/6 is geweest en was geslaagd. De rest is geregeld en gaan de komende
weken. De kleuters zouden in eerste instantie naar het Goude Woud gaan maar blijkt toch te duur te
zijn en gaan nu naar de Blije Dries.
Schoolfoto’s; Verloopt moeizaam, er is nagevraagd wie de keus van de schoolfotograaf maakt. Deze
keus ligt bij de SOR, dus nu de vraag van G en C; gaan we nog een keer Marc van Zuijlen vragen of
word het een andere fotograaf? Afgesproken om met Marc in overleg te gaan, bespreken of hij de
AVG waar kan maken. Prijzen vergelijken met andere aanbieders en de onvrede over de foto’s die er
is bespreken. We koppelen het terug naar de werkgroep.

-

-

Jeelo
Vraag van W om tijdens het maashorst bezoek de ouders een kopje koffie/thee aanbieden.
Kostenoverzicht besproken;
Begroting volgend jaar besproken.


Nieuwe leden
Verschillende leden hebben ouders benaderd om bij de SOR aan te sluiten, waarschijnlijk zitten er
wel een aantal enthousiaste ouders bij die volgend jaar deel willen nemen in de SOR.



Rondvraag



Sluiting

