
Notulen Vergadering maandag 29 mei
Aanwezig zijn Miranda, Gaby, Ronnie, Alrik, Diana, Naomie

Om 20.10 opent de secretaris de vergadering en treedt op als  waarnemend voorzitter. "Het 
hameren gaat hem goed af", aldus enkele aanwezigen.
De agenda wordt vastgesteld.
1. Opening/ vaststellen agena
2. Financiële update
3. Kick off
4. Actiepunten
5. Rondvraag 

De financiële update, de stand van 23 mei is dat 60% van de ouders heeft betaald, schoolreis en 
ouderbijdrage. Dit is historisch gezien een normale score. Miranda gaat met Paula in gesprek over 
hoe de rest nog binnen te halen. Dat is iets wat school moet doen, niet wij.

De kick off moet worden gepland. Gekozen wordt voor de derde vrijdag in september. Dit moet 
gecommuniceerd met school om te kijken of dat ook uitkomt met de planning.
Miranda, Diana, Naomie en Alrik zitten in de commissie, afgesproken wordt om spoedig een 
brainstorm sessie te houden over hoe we een leuk feest kunnen organiseren.

De actiepunten:
Avondvierdaagse. Het idee is om volgend jaar de avondvierdaagse als school te organiseren. Dus 
met vertrek en aankomst vanuit wereldwijs en alleen WW als deelnemer. Zo hopen we de 
avondvierdaagse weer nieuw leven in te blazen. Alrik gaat onderzoeken of dit mogelijk is en of er 
vergunningen nodig zijn. We kunnen Fred en Querida vragen om te helpen bij de organisatie.

Afscheid groep 8, Ronnie en Art regelen dit. Bloemen, pennen en een borrel na afloop

Ook het afscheid van een groot aantal OR leden komt weer ter sprake. Er moeten dringend nieuw 
leden bij. Het beste werkt toch de methode van voortdurend mensen aanspreken.
Andere ideeën zijn: 
- vragen aan de juf wie betrokken ouders zijn en die vervolgens benaderen. 
- oproep in de nieuwsbrief
- In het gesprek dat school heeft met nieuwe ouders reclame maken voor de OR/MR. 
Ook wordt de lage opkomst bij vergaderingen nog eens besproken. Veel mensen redden het niet 's 
avonds ivm werk. Besloten wordt dat niet van iedereen verwacht wordt dat ze op de vergaderingen 
zijn. Het belangrijkste is dat er mensen betrokken zijn bij school en willen helpen in de organisatie. 
Het bestuur zal voortaan aanwezig zijn op de vergadering en verder iedereen die wil, maar dit 
wordt niet verwacht. Dan moet op een andere manier het onderling contact worden onderhouden 
en informatie gedeeld. Hierover wordt nog nagedacht. Miranda heeft al wel alvast een 
dropboxaccount gemaakt om wat makkelijker informatie te delen en om draaiboeken te kunnen 
bewaren voor in de toekomst. Een goed idee.

Het verkeer rond school. Het lijkt steeds erger te worden, auto' s op de stoep, op het zebrapad, 
brommmers op het schoolplein, ruzieënde ouders. Naomie wil een spandoek laten maken met de 
booschap aan automobilisten om door te rijden. De stoep moet worden geblokkerd met 
plantenbakken. Op korte termijn moet een afspraak gemaakt met school en de wijkagent om te 
kijken wat hier aan gedaan kan worden.

Rondvraag
Gaby kondigt zijn afscheid aan, maar spreekt geruststellend wel betrokken te blijven. 
Ook Ronnie zal de OR verlaten en zal om de pijn te verzachten de volgende vergadering een 
zelfgebakken taart meenemen! Om 21.45 wordt de vergadering gesloten, een snelheidsrecord.




