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 Aanwezig: Anouk, Patricia (voorzitter), Abdel (penningmeester), Ronnie (secretaris), Maaike G. 

(leerkracht), Saskia (leerkracht), Ilona,  , Anka, Gaby 

Afwezig:    Artie, Khatidja 

 

 

Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20:05 op OBS Wereldwijs. 

 

Vaststellen Agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 

  

Binnengekomen stukken. 

Er zijn geen binnengekomen stukken. 

 

Goedkeuren Notulen  

De notulen van de ouderraad vergadering 30 maart 2015 worden goedgekeurd.  

 

Financiën 

Voor het kamp voor groep 8 heeft een overschrijding van de geraamde kosten plaatsgevonden. Dit zal 

gecompenseerd worden met het eindfeest/musical. .  

Voor de middenbouw is de rekening van het schoolreisje nog niet ontvangen.  

Er is nog geen nieuwe aanmelding voor het penningmeesterschap voor het volgende schooljaar. 

 

 

Actiepunten 

De actiepunten worden besproken. 

 

Werkgroepen 

De werkgroepen worden besproken. 

 

 Sport (Gaby) 

- . 

 Afterparty/Zomerfeest (Patricia, Artie, Gaby, Anouk) 

- Zomerfeest 5 juni 2015.  

- De opbrengst van het feest zal aan Vluchtelingenwerk Nederland worden geschonken. 

- Voor de loterij moeten nog prijzen worden geregeld. 

- De Afterparty zal dit jaar niet plaatsvinden. De datum komt zoals elk jaar in conflict met de 

avondvierdaagse. Om dit in toekomstige jaren te omzeilen is besloten dat de Afterparty komt te 

vervallen en er voortaan een Kick Off Party zal worden georganiseerd aan het begin van het jaar. 

De eerste wordt gepland op 25 september 2015. 
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 Sinterklaas (Khatidja, Artie) 

- . 

 Kerst (Ronnie, Anouk, Anka) 

-   

 Afscheid groep 8 (Ronnie, Artie) 

- Het afscheidscadeau is besteld. 

 Cultuur (Abdel) 

- . 

 Pasen(Anouk, Anka) 

- Het Paasontbijt was een succes. Er was een prachtige versiering en een leuke 1 april grap. Enig 

probleem was dat er te weinig bananen waren. 

- Voor volgend jaar is het wenselijk iets eerder met de voorbereidingen te beginnen.  

 Lief en Leed (Patricia, Abdel) 

- .  

 PrOr (Gaby, Anouk) 

- Op 17 juni en 23 juni zullen er weer rapportgesprekken zijn. Hierbij wil de OR weer koffie te 

schenken. 

 Bibliotheek (Artie) 

- . 

 Luizencontrole (Anouk) 

- Er zijn geen luizen geconstateerd tijdens de 1 april grap. 

 

Vijf gelijke schooldagen 

Er is aan de OR gevraagd als klankbordgroep een mening te geven over hoe er over de invoering van vijf 

gelijke schooldagen wordt gedacht. Er wordt verwacht dat invoering hiervan een betere continuïteit van het 

onderwijs zal geven door het vervallen van de tussenschoolse opvang.  

Binnen de ouderraad staan 7 van 8 personen positief tegenover het continurooster. 

Er is wel het besef dat de kosten van de naschoolse opvang door een continurooster hoger worden. Hierbij 

Jongere kinderen zijn daar vaker afhankelijk van.  

 

Rondvraag 

Zijn er geen vragen? 

 

Volgende vergaderingen  

De volgende vergaderingen worden vastgelegd.  

 

o Maandag 1 juni 2015 

  


