
Vergadering 26 maart 2015

Aanwezig: Monique L, Caroliene, Sandra, Oscar, Desiree, Chantal, Marlies, Iris en Joyce
Afwezig; Nadia en Hubert

Opening:
Oscar opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Mededelingen:
Monique vertelt namens het team dat de inspecteur van onderwijs langs is geweest en dat het een 
positief verslag is, we zijn als school op de goede weg. Er waren 2 verbeterpunten maar daar is de 
school al mee bezig.

PBS loopt als een trein en komt ook goed binnen bij de kinderen, er is nu ook een team van uit de 
kinderen voor PBS. De kinderen krijgen steeds meer vaste routine erin. Ook de TSO doet mee aan 
PBS en zullen elke keer tijdens de TSO vergaderingen onderwerpen van PBS bespreken.

De Doekoe- actie loopt van 6 april tot en met 25 mei. Daniella heeft Oscar hier voor benaderd, want
heeft er zelf geen tijd voor om te doen.

Notulen:
Vorige notulen zijn goedgekeurd.

Disco-evaluatie:
De disco was erg leuk met de dj die er aanwezig was, er mag alleen de volgende keer wel iets meer 
gewoon gedanst worden en iets minder spelletjes vooral voor de bovenbouw. Iedereen deed leuk 
mee! Volgende keer eventueel wel een tweede fotograaf.

Goededoelenactie-evaluatie:
27 maart is de de goede doelen actie afgelopen en is bijna 400 euro opgehaald. Jolanda en Linda 
hebben dit vanuit het team geregeld. Binnen de OR leefde het niet echt, en liepen we achter de 
feiten aan.

Paasactivieteit: loopt.
Avondvierdaagse: eerste vergadering 9 april.
Afsluitactiviteit: loopt nog niet.

Penningmeester:
Marlies geeft aan dat we nog niet aan de begroting zitten. Er zijn 26 gezinnen die nog niet hebben 
betaald, voor nu is er 1870 euro betaald. Na woensdag 1 april gaan er herinneringen uit, Marlies 
gaat dit nog met Frans overleggen. Voor volgend jaar streven we erna om voor de zomervakantie de
brieven al klaar te hebben zodat ze na de zomervakatie meteen mee gegeven kunnen worden. 
Marlies geeft aan met het draaiboek nog bezig te zijn.

Rondvraag:
Caroliene geeft aan dat het secretariaat even een kaartje doet als er bij iemand uit de OR of het team
iets bijzonders is. Er wordt een seintje gegeven aan Joyce als men iets hoort.



Desiree geeft aan dat ze het niet nodig vind dat de kerstborrel uit de OR-pot betaald wordt. Hier 
wordt altijd 150 euro voor berekend. Het geld is voor de kinderen en niet voor een borrel. Monique 
gaat in het team overleggen om te kijken of we de kerstborrel in een nieuw jasje kunnen steken.

Sluiting:
Oscar bedankt iedereen voor de komst.


