
 

 

 

Notulen OR vergadering 14 september 2016  

1. Opening. 

1. Astrid heet de nieuwste (aspirant) leden welkom: Susanne 

Hes en Stephanie Versteeg. Er wordt een voorstelrondje 

gedaan.  

2. Notulen vergadering 7 juni 2016. Naar aanleiding van de notulen 

het volgende: 

1. Volgende datum Bag2School wordt vast gepland. 

2. Liane heeft foto’s van de OR leden gemaakt voor op de 

website.  

3. Radboud website wordt opgeschoond.  

4. Nieuwe bekisting muziekinstallatie is er nog niet. Astrid 

vraag Loek hoe het ermee is.  

5. Schoolbieb vordert. Oplevering tijdens kinderboekenweek. 

3. Actielijst. 

4. Mededelingen/vragen: 

1. MR.  

1. De eerste MR vergadering van dit jaar moet nog volgen. 

2. OR, ingekomen stukken. 

3. Team.  

1. Corine complimenteert de OR met het wederom erg 

leuke zomerfeest.  

2. Reüniecommissie komt op 6 oktober bijeen. 

3. Er is al een aantal ouderinformatie-avonden geweest. 

Gezien de goede bezetting hoeft daar dit jaar niet om 

nieuwe leden voor de OR gevraagd te worden.  

4. Schoonmaak. Er is nieuwe inspectie geweest ter 

controle. Resultaat beter dan vorige keer, zeker op 

punten die zijn aangegeven. Leerkrachten en kinderen 

hebben ook verantwoordelijkheid, bv afstampen van 



het zand van de schoenen, voordat de school betreden 

wordt.  

5. Financieën.  

1. Definitieve eindbalans zomerfeest is nog niet bekend.  

2. Als nieuwe kinderen na 1 januari instromen, betalen ze half 

schoolgeld. Na bepaalde datum wordt geen geld meer 

gevraagd. Komt ook op de website te staan.  

6. Commissies: indeling wordt gemaakt. Bart ontvangt van Corine de 

indeling vanuit het team. 

7. Internet/foto’s: besproken bij notulen van vorige vergadering. 

8. Rondvraag. 

1. Voorstel op de Radboud website de notulen van de OR 

vergaderingen van langer dan 2 jaar geleden te verwijderen. 

Accoord bevonden. 

2. Koelkast die op het zomerfeest gebruikt is, zal worden 

opgehaald. 

3. Morgen wordt het jubileum spandoek opgehangen. 

4. Volgende week sponsorloop. Opbrengsten voor de school.  

5. Schoollied vordert. Ideeën over manier van presenteren zijn 

welkom.  

6. Marjolijn vraagt of de opzet voor de schoolfotograaf, zoals die 

vorig jaar was, goed is voor dit jaar. De gedachte is van wel.   

7. De gedachte van een avond voor de ouders nav een 

interessant onderwerp leeft nog steeds.  

9. Sluiting.  

De volgende vergadering is gekoppeld aan de ALV van 25 oktober. 


