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

Datum:

07 oktober 2019

Aanwezig:

Marieke van de Poel (penningmeester)
Sonja Falize (Leerkracht)
Anja Verwegen
Wendy K
Kristel Janssen
Lian Weerts
Jose van de Weerden

Afwezig:

Gyselle Hoevenaars
Wiesje Laurenssen
Paula Hermens
Wendy van Boekel (voorzitter)

Notulist:

Coby Bras (secretaris)

1. Opening
2. Notulen vorige vergadering
Bij de vorige notulen is er tijdens de rondvraag de vraag gesteld of er al een bestemming is gevonden
voor het geld van de goede doelen actie vorig schooljaar. S. komt hierop terug, de kleuterjuffen gaan
erover na denken om wat aan te schaffen voor cluster 1/2.
Kleine opmerking vanuit M. op de vorige notulen, deze is aangepast. Verder is de notulen goed
gekeurd.
3. Mededelingen dagelijks bestuur
Geen mededelingen.
4. Mededelingen MR en directie
 Vanuit directie en collega’s hartelijk dank voor de attentie tijdens de dag van de leerkracht.
 MR heeft de ouderbijdrage van 22.50 goedgekeurd.
5. Ingekomen post
Schoolfoto’s en schoolreisjes
6. Lief & Leed
Juf Lisa is zwanger, A. stuurt een kaartje naar Lisa en krijgt het adres van S.

7. Werkgroepen – evaluatie
Schoolfoto’s; In verband met het weer is er op de planning wat geïmproviseerd voor de
klassenfoto’s die buiten genomen moest worden, ondanks het weer zijn beide dagen goed verlopen.
Het resultaat is nog niet binnen, hiervoor zal het de volgende vergadering nogmaals op de agenda
moeten.
8. Werkgroepen- Stand van zaken
Kinderboeken week ; Leuke opening, klein groepje ouders waren hierbij aanwezig, kinderen waren
enthousiast.
9. Indeling werkgroepen
Informatie avond en open dag; Wegens omstandigheden hebben twee ouders zich afgemeld voor
de werkgroep, er gaat een nieuwe oproep uit via het ouderportaal.
10. Begroting
Ouderbijdrage is verhoogd, dit gaat volledig naar de schoolreisjes. 1 november is de eerste
vergadering van de schoolreisjes hierna word de balans opgemaakt en zal erna het overige bedrag
opgedeeld worden over de andere werkgroepen.
M. geeft de status een week nadat er een bericht uit is gegaan voor de ouder bijdrage is dat
ongeveer de helft van de kinderen zijn betaald. W. geeft aan dat ze het ook een onduidelijke oproep
vond, een vrij lange inleiding van de mededeling met onderaan een bijlage die geopend moest
worden voor de informatie waar het geld naar toe moest. Wellicht binnenkort een reminder sturen.
11. Afstemming Jeelo / Carnaval
Dit jaar is de carnavalsoptocht samen met de andere kernpartners en BS ‘t Oventje; het idee van de
SOR is om met het jeelo thema “bouw je eigen product” te combineren met de carnavals optocht.
Zodat de leerlingen een carnavalswagen bouwen, het thema start 8 jan en sluiting 20/21 febr. Juf
Rieky zit in jeelo werkgroep, A. zit in de werkgroep Carnaval en neemt contact op met Rieky om dit
kort te sluiten.
12. Aanvraag Jeelo
/
13. Rondvraag
/
14. Sluiting

