Samenvatting notulen OR vergadering 25 februari 2016
1.
2.

3.
4.

Opening.
Notulen vergadering 12 januari 2016. Worden vastgesteld met
aanvullend het volgende:
1. Op oproep voor opbergsysteem geluidsinstallatie geen
respons.
2. Femke heeft 6 sporttassen gekocht, formulieren erin.
3. Is de ledenlijst van de OR geactualiseerd op de website? Nee,
Corine neemt contact op met Marleen.
Actielijst.
Mededelingen/vragen:
1. MR. Volgende MR vergadering is 7 maart.
1. Er is negatief commentaar van ouders over het feit dat
er direct na de studieweek met de carnavalsviering weer
een studiemiddag was. De studieweek op zich is goed
bevallen, zeker voor het team.
2. OR, ingekomen stukken: er is mail gekomen vanuit de
Avondvierdaagse of we behoefte hebben aan berichtgeving
over welke regels er gehanteerd kunnen worden binnen een
groep tbv de avondvierdaagse. Hieraan is geen behoefte.
1. Zolder: enkele logistieke opmerkingen over inrichting
en graag beter letten op houdbaarheidsdatum van
eetbare spullen.
2. Afscheid groep 8: Kaders zijn uitgezet. De Beun is
vastgelegd op 30 juni. Datum feest voor de kinderen
volgt. Leerkrachten gaan musical kopen. Afscheidsboek
voorbereidingen zijn in gang.
3. Team.
1. Corine vraagt belangstellenden vanuit OR voor
commissie Koningsspelen. Monique en Hans hebben
belangstelling.
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Commissies.
1. Diverse commissie passeren de revue.
Jubileum (Astrid). Loek vraagt of een kleine afvaardiging vast wil
meedenken over de grote lijnen. Esther, Esther en Monique zitten
zowel in jubileumcommissie als in schoolreiscommissie. Zij zullen
dit op zich nemen.
Financiën. Gaat goed. Er moeten nog wel wat ouderbijdragen
binnen komen.
Rondvraag.
1. Femke heeft gehoord dat de Radboudschool sporturen heeft
verdiend met de Maalwater Run, maar deze nog niet heeft
opgenomen. Corine gaat navragen hoe dat zit.
2. Kunnen de data van de diverse toernooien duidelijker worden
doorgegeven en in de agenda op de site? Corine gaat dit
regelen/nakijken.
3. Agnes vraagt of bv bij carnaval en het zomerfeest de muziek
zachter zou kunnen. Punt wordt meegenomen.
4. Esther B vraagt zich af of er bekend is of de peuterspeelzaal er
nog komt. Corine heeft er niets meer over gehoord.
Sluiting.

De volgende vergadering is op woensdag 13 april.

