
Notulen vergaderin 14 december 2017

Aanwezig zijn: Dorlien, Silvia, Khatidja, Irina, Naomie, Lione, Annamaria, Diana, Alrik en Joyce 
namens de MR.

Om 20.10 opent de waarnemend voorzitter de vergadering, al kauwend op een stuk appeltaart, 
meegenomen door juf Dorlien. Gelukkig kon de vergadering wel doorgaan, na de sneeuwstormen 
en ijzelbuien van drie dagen eerder en met zo'n opkomst, waaronder namens de juffen Dorlien en 
Joyce namens de MR. Iedereen heeft het echter druk en moet op tijd weg dus er wordt besloten 
slechts de meest dringende punten te behandelen en dat zijn er twee: evalutie Sinterklaas en de 
kerstborrel.

1. Sinterklaas is heel goed verlopen op een incident na dat voor veel beroering heeft gezorgd. De 
Pieten kwamen als schoorsteenpiet veel te zwaar geschminkt op school. De bedoeling was dat 
ze als regenboogpiet zouden komen, in lijn met het Arabella verhaal dat samen met een ouder 
is gemaakt. Paula heeft direct ingegrepen, de pieten omgeschminkt en later een excuusmail 
gestuurd. Men is het erover eens dat de school dit goed heeft afgehandeld maar er is wat 
onvrede over de behandeling van de Sinterklaascommissie. Die kreeg het gevoel van de 
directie alles verkeerd gedaan te hebben terwijl ze juist heel hard aan het werk waren om alles 
goed te laten verlopen. Er is niet zoveel waardering voor het werk, geen dank je wel. Hoe kon 
dit dan zo gebeuren? De commissie was niet precies op de hoogte en er moest veel last 
minute gebeuren. En tot nu toe was Anouk altijd degene die alles controleerde maar doordat 
die er nu niet meer is ontbrak de ervaring. Dorlien vertelt dat er in de lerarenvergadering ook al 
over is gesproken maar de vraag blijft: " hoe zit het nu en wie doet wat." Alrik zal hier met 
Paula over praten om meer duidelijkheid te krijgen. Annamaria meldt zich aan voor de 
Sinterklaas commissie volgend jaar  en ook wordt het idee geopperd zoveel mogelijk ouders 
aan te spreken om mee te helpen met de Sinterklaas voorbereiding. Er is dan wel behoefte 
aan informatie over wat dat werk precies inhoudt, het kan ouders tegenhouden als ze niet 
weten hoeveel werk het eigenlijk is. Ook wordt het belang van het draaiboek nog eens 
benadrukt.

2. Kerst. De voorbereidingen voor kerst lopen gesmeerd, Het komt er op neer dat Diana alles een 
beetje regelt en die gaat als een speer. Voor de borrel moet ook nog het een en ander gedaan: 
inventarisatie van de drank, eventueel nog wat boodschappen,  drank klaarzetten, reclame 
maken voor de borrel etc. Diana en Alrik zullen dit op zich nemen. Op de dag van de borrel zelf 
zullen Miranda en Diana eerder zijn om de boek klaar te zetten. Dan wordt de vergadering 
gesloten zodat iedereen naar huis kan. 


