
 

 

 

Samenvatting  notulen OR vergadering 1 februari 2017  

1. Opening. 

2. Notulen vergadering 13 december 2016.  

Worden goedgekeurd. 

3. Actielijst. 

4. Mededelingen/vragen: 

MR. 

 Terugkoppeling over besproken onderwerpen. 13 Maart is de volgende MR vergadering.   

OR.   

 Bag2School: donderdag 18 mei om 10.00 uur. Wie helpt? Zakken worden 1 maand van te 

voren aangeleverd.  

 Vraag aan het team: is het interesse om EHBO cursussen voor kinderen aan ouders te 

geven? Verbranden, verstikking etc? Gaat via Dare2Help, is hier animo voor? 

 Data volgende OR vergaderingen: 21 maart en 18 mei, 20.00 uur.    

Team.  

 IEP toets: Op een studiedag. Halve dag tot 12.00 uur. Als er problemen zijn met de opvang 

dan wordt het individueel opgelost. Wanneer wordt andere halve dag gepland? Niels 

Lovers het heeft opgepakt en individueel wordt bekeken hoe ermee wordt omgegaan. 

 Overnachting school: overleg gemeente gaande.  

 Groep 6 is weer 1 groep en het loopt goed. 

 Musical leerkrachten: Martijntje heeft nog geen reactie gegeven op deze vraag.  – Toneel 

middagen: er zijn geen middagen ingepland in verband met de opknapbeurt aula.  

5. Financiën.  

 OR beheert de gelden van school  tbv het jubileumfeest. Er is voldoende in kas voor het 

feest. Er wordt ook nog een aandenken voor alle leerlingen van het geldbedrag 

gekocht. 

 Ideeën voor een mooi 50-jaar Radboudschool cadeau zijn welkom. Bijvoorbeeld een 

luchtfoto van de school met de kinderen op het schoolplein.  

 Boeken groep 8: kostenbeperking wordt nagestreefd. 

6. Commissies. 

 Van diverse commissies wordt de voortgang besproken. 

7.   Rondvraag. 



Brief voorlichtingsavond is klaar om ouders te informeren. Er zal een flyer worden gemaakt.  
Sollicitatie procedure voor nieuwe Sint. De Sinterklaas viering is maandag 4 december. 

De vader van een kindje op school is overleden. Complimenten voor hoe dat door Jooske is 

opgepakt en begeleid. Astrid koppelt dit terug aan het team.   

Jordi is weer geregeld voor het Zomerfeest. Hij gaat het Schoollied live uitvoeren. 

8. Sluiting. De volgende OR vergadering is op 21 maart.   Bedankt voor alle 

aandacht en de vergadering wordt gesloten. 

    

 


