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

Datum:

27 mei 2019

Aanwezig:

Ouderraadsleden:
Anja Verwegen
Marieke van de Poel
W. K.
Sonja Falize
Penningmeester

Notulist:

Coby Bras (secretaris)

Afwezig:

Gyselle Hoevenaars
Wendy van Boekel (voorzitter)

1. Opening
2. Notulen vorige vergadering
Geen op of aanmerkingen op de notulen d.d. 1 april.
3. Mededelingen dagelijks bestuur
Geen mededelingen.
4. Mededelingen MR en directie

5. Ingekomen post
Geen relevante poststukken ontvangen.
6. Lief & Leed
Bloemetje en kaart naar W. en naar G. kaartje, A. regelt dit.
7. Werkgroepen – evaluatie
 Koningsdag ; goed verlopen. Voor volgend jaar nieuwe slingers/vlaggen aanschaffen, de
huidige zijn kapot en erg oud.

8. Werkgroepen- Stand van zaken
 Schoolreisjes; Voor alle groepen is het schoolreisje geregeld.
 Schoolfoto’s; Verloopt moeizaam, kleine werkgroep. Er word een gesprek met Marc gepland om
de AVG wet en de onvrede van ouders vorig jaar te bespreken. Als Marc de AVG wet niet kan
waar maken zal de SOR op zoek moeten naar een andere fotograaf.
 Kinderboeken week; Eerste vergadering is geweest, ivm ziekte en werk was er niemand van de
SOR bij.
9. Afscheidsavond groep 8
Dinsdag 2 juli 18.30u tot uiterlijk 11.30u. Johan, Patrick willen die avond bardienst draaien, P wil
eventueel ook mee helpen. C gaat na bij Pieternel hoeveel personen van de SOR hierbij nodig zijn
(Willemien en Pieternel organiseren het feest).
10. Ouder bedank middag
Hoeft de SOR niks voor te regelen.
11. Flyer
Tekstueel goed, lay out moet nog verbeterd worden. W vraagt aan een ouder of die hier iets in kan
betekenen, P weet eventueel ook nog iemand. Er was een voorstel om een foto van de SOR leden op
de Flyer te zetten, besloten om geen foto van de leden in de Flyer te zetten. Voorstel is om enkele
foto’s van de activiteiten (Sint, koningspelen, enz) met enthousiaste kinderen in de flyer te plaatsen.
Deze foto’s opvragen bij Conrad ivm AVG. Het streven is om met de rapporten de flyer mee te geven
om zo veel ouders te bereiken en enthousiast te maken voor de SOR.
Foto van de SOR leden wel op website te plaatsen.
12. Bedankjes
Zijn er bedankjes gegeven aan de mensen (die geen kinderen op de vlasgaard hebben) en die zich
inzetten voor de kinderen van de Vlasgaard. S gaat na of Hanno en de Heische tip ook een bedankje
hebben gehad voor hun inzet tijdens de koningsspelen. Voor de toekomst een structurele afspraak
maken, voor volgend schooljaar op de agenda.
13. Etentje afsluitend schooljaar.
D’n Brouwer, C reserveert.
14. Aanvraag Jeelo
Geen aanvraag
15. Rondvraag
 Er is toestemming vanuit Conrad om met de vierdaagse met de shirts van de Vlasgaard te
lopen. Hoe word dit georganiseerd? Moet er borggeld gevraagd worden? Hoeveel? Wie



houd dit bij? met de vierdaagse de shirts van school gedragen worden? Voor volgend
schooljaar op de agenda.
Voorstel van P om voor de zomervakantie de kascontrole te doen, omdat de zoon van P
volgend jaar niet meer op De Vlasgaard zit en ze dit nu nog goed kan overdragen aan M.

16. Sluiting

