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 Aanwezig: Anouk (voorzitter), Patricia, Abdel (penningmeester), Ronnie (secretaris), Artie, 

Maaike G. (leerkracht), Saskia (leerkracht), Khatidja, Anka, Gaby 

Afwezig:    Ilona, Annisa 

 

 

Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20:10 op OBS Wereldwijs. 

 

Vaststellen Agenda 

Vervanging Abdel als penningmeester zal bij financiën worden besproken. 

Bij de werkgroepen worden de koningspelen besproken. 

 

Mededelingen 

Helaas heeft Anissa laten weten dat zij niet aanwezig kan zijn op maandagen en dat haar kinderen volgend 

schooljaar waarschijnlijk naar een andere school gaan. Hierdoor zal het niet meer mogelijk zijn dat zij het 

penningmeesterschap over kan nemen. De OR moet weer actief op zoek gaan naar een vervanger van 

Abdel. 

  

Binnengekomen stukken. 

Er zijn geen binnengekomen stukken. 

 

Goedkeuren Notulen  

De notulen van de eerste algemene ouderraad vergadering 16 februari 2015 worden goedgekeurd.  

 

Financiën 
Voor de bovenbouw zijn de schoolreisjes betaald. Voor de onderbouw en middenbouw zijn de rekeningen 

nog niet ontvangen. Voor groep acht is het schoolkamp betaald. Op 26 maart heeft de laatste incasso 

plaatsgevonden. Ouders van nieuwe leerlingen die voor incasso hebben getekend worden gevraagd de 

eerste keer zelf over te maken. 

 

 

Actiepunten 

De actiepunten worden besproken. 

 

Werkgroepen 

De werkgroepen worden besproken. 

 

 Sport (Gaby) 

- De koningsspelen vinden plaats op vrijdag 24 april 2014. 

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

- Zomerfeest 5 juni 2015. After Party 12 juni 2015. 

- De opbrengst van het feest zal aan een goed doel worden geschonken. 

- Er zal een loterij worden gehouden met mooie prijzen. 
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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 zal op 1 april plaatsvinden. Er zal dan ook een 1 april grap plaatsvinden in de 

vorm van een ‘luizen epidemie’. 

- De supermarkt in de buurt heeft voor een groot bedrag aan ontbijt gesponsord. Zij zullen een 

attentie krijgen van de leerlingen.  

 Lief en Leed (Patricia, Abdel) 

- Een bloemetje voor een zieke leraar.  

 PrOr (Gaby, Anouk) 

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

schenken. 

 Bibliotheek (Artie) 

- De bieb krijgt €50,- meer budget. 

 Luizencontrole (Anouk) 

- . 

 

OR vergadering nieuwe stijl 

Na de afgelopen vergadering is het idee geopperd om de manier van vergaderen aan te passen. Hierbij 

wordt gedacht aan een kerngroep. Naast het bestuur hoeft alleen diegene aanwezig te zijn waarbij de 

werkgroep van het betrokken lid actueel is.  

Er wordt afgesproken dat bij een melding van afwezigheid, de status van eventuele actiepunten moeten 

worden vermeld.  

Het besprokene zal worden uitgewerkt. 

 

Rondvraag 

Kan Artie de woensdag voor de meivakantie Abdel vervangen? 

Zullen de leden van de OR een gezamenlijk etentje plannen? 

 

 

Volgende vergaderingen  

De volgende vergaderingen worden vastgelegd.  

 

o Maandag 11 mei 2015 

o Maandag 1 juni 2015 

  


