
Notulen vergadering OR 03-04-2017

Om 20.10 wordt de vergadering geopend. Aanwezig zijn Ronnie, Anouk,Alrik, Miranda en Naomi.
Afgezegd hebben Diana, Gaby, Fred, Querida, Katidja en Arti. Anka komt later.

De werkgroepen worden ingedeeld.
Sport- fred en alrik
Sinterklaas- arti en Katidja
Kick off- alrik, naomi, diana en miranda
Kerst- katidja en querida
Groep 8 afscheid- Arti en Ronnie
Cultuur- Diana en querida
Pasen- naomi en lione
Lief en leed- lione
Pr voor de OR -miranda
Bieb- arti en Miranda
Luizen- arti en Halima (maar die moet nog wel gevraagd)
Penningmeester - miranda
Secretaris- alrik
De voorzittersfunctie blijft voorlopig vacant. Er zijn nog geen kandidaten.

Er wordt geconstateerd dat er regelmatig een lage opkomst is bij de vergaderingen. Dit is een 
probleem. Hebben de anderen geen zin, tijd, kan niet ivm werk? Dit moet worden 
geïnventariseerd.

Het terugkerende punt over gebrek aan informatie vanuit school komt weer ter sprake. We willen 
heel graag een contactpersoon. Vaak zijn er vanuit de OR vragen over schoolzaken. Iemand van 
school zou die makkelijk kunnen beantwoorden. Nu raakt er veel tijd kwijt aan het zelf uitzoeken of 
blift er vaak iets liggen.
Anouk maakt een afspraak met Paula om dit te bespreken en tegelijkertijd de avondvierdaagse 
nog eens te bespreken.

Er worden nog enkele data besproken:
De vergadering van 15 mei wordt verplaatst naar 29 mei
De vergadering van 19 juni wordt verzet naar 3 juli
Vrijdag 14 juli hebben we het OR diner met alle vertrekkende en nieuwe leden. De locatie moet 
nog geregeld. Opties zijn het Amstel Hotel, het nieuwe huis van Anouk, World of Food en het cafe 
in Groenhoven.

De volgende vergadering komt er een financiele update, met de stand van betalingen tot nu toe. 
De schoolreisjes komen er weer aan.

Na een korte en efficiente vergadering sluiten we om 21.50


