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 Aanwezig: Anouk (voorzitter), Abdel (penningmeester), Ronnie (secretaris), Gaby,  

 Maaike G. (leerkracht), Fred, Lione, Sellam, Naomi, Alrik  

Afwezig:    Artie, Anka, Ilona, Khatidja, Patricia 

 

 

Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20:15 op OBS Wereldwijs. 

 

Kennismaking 

Er is vandaag een nieuwe ouder gekomen om deel te nemen aan de ouderraad. 

Alrik stelt zich voor. 

 

Vaststellen Agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

Mededelingen 

Er wordt meegedeeld dat er zorgen zijn over de communicatie rond de vorming van een nieuwe 

kleutergroep. Voor meer duidelijkheid zou een ouderbijeenkomst wenselijk zijn. Er zal hierover contact 

worden opgenomen met de schoolleiding. 

 

Binnengekomen stukken. 

De bank heeft een controleformulier voor de zakelijke gegevens gestuurd. Deze zullen worden 

gecontroleerd en het formulier worden teruggestuurd. 

  

Goedkeuren Notulen  

De notulen van de ouderraad vergadering 25 januari 2016 worden na kleine correcties goedgekeurd. 

 

Financiën 

De laatste automatische incasso zal plaatsvinden op 24 maart 2016.  

De gegevens zijn tot februari bijgewerkt. In kas zit nu €610. 

 

Actiepunten 

De actiepunten worden besproken. Er wordt onderzocht of een student een promotiefilm of fotoslide zou 

kunnen maken. Er zullen ook nieuwe fotocamera’s moeten worden aangeschaft. 

 

 

Werkgroepen 

De werkgroepen worden besproken.  

 Sport (Gaby) 

- De OR kan misschien helmen aanschaffen als nieuwe sportattributen voor de school. 

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

- Er is goedkeuring voor het houden van de Afterparty op 24 juni 2016. 

- Het onderwerp voor het Zomerfeest is duurzaamheid. 

 Sinterklaas (Khatidja, Artie) 

- . 

 Kerst (Ronnie, Anouk, Anka) 

- . 

 Afscheid groep 8 (Ronnie, Abdel) 

- . 

 Cultuur (Abdel) 

- . 
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 Pasen(Anouk, Anka, Lione, Naomi) 

- Het paasontbijt zal plaatsvinden op 23 maart 2016. 

- Het draaiboek is doorgenomen. 

- Boodschappen zullen bij AH gedaan worden. AH heeft beloofd een deel te schenken.  

- Er is voldoende damast aangeschaft. 

 Lief en Leed (Patricia, Abdel) 

- .  

 PrOr (Gaby, Anouk) 

- . 

 Bibliotheek (Artie) 

- . 

 Luizencontrole (Anouk) 

- Het aantal luizenouders is aan het afnemen. 

 

Klassenouders 

Bij de bovenbouw hebben enkele klassen geen klassenouder. De docenten zijn ingelicht. Ouders zullen 

worden voorgelicht over de voordelen van klassenouder zijn. 

 

Rondvraag 

Kan voortaan iedereen reageren die geen koffiekar kan duwen op de oudergesprekken? 

Kan de OR met een werkgroep samen met de wijkagent en de school helpen de veiligheid rond de school te 

verbeteren?  

 

Volgende vergaderingen  
 

o Maandag 25 April 2016 

o Maandag 27 Juni 2016 (Samen met de MR) 

 

  


