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Notulen 
Vergadering OR 

dd. 07 januari 2020 

Aanwezig: Chantal Hoeben, Raimond Bach, Martine Paf, Kitty Freriks, Miriam 
Griesbach, Geertje Breukers, Niek Bakker, Rob ter Huurne, Mirjam Haverkate (team) 

Afwezig: Sabine Breukers, Ilse Molenveld 

1. Opening door de voorzitter + mededelingen 
Een hartelijk welkom aan Sanne Wolthuis 

2. Nieuws bestuur OR 
 

3. Nieuws team 
 

4. Nieuws leerlingenraad 
 

5. Notulen afgelopen vergadering  
 

6. Afgelopen en aankomende activiteiten 
 

6.1. Evaluatie nieuwjaarsproost 
 

Het team heeft de nieuwjaarsproost als zeer prettig ervaren doordat het nu beter 
verdeeld was. Bij de bovenbouw waren erg weinig ouders, de middenbouw is goed 
bezocht. De ouders van de nieuwe kleuters waren even een beetje aan het 
rondkijken wat precies de bedoeling was. 

 

6.2. Evaluatie Sinterklaas 

Er is nog geen evaluatie geweest. Volgende week staat er een evaluatiegesprek 
gepland met Sint en de Pieten. 

6.3. Evaluatie Kerst 

Er heeft nog geen evaluatie plaats gevonden. De commissie vond het geslaagd. Er 
zijn aardig wat ouders gebleven tijdens het kerstdiner om samen wat te drinken. Wel 
bleek er vraag naar frisdrank te zijn, dit was er nu niet. Niet bij alle ouders was het 
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bekend dat een drankje voor hen gratis was, volgend jaar dit even van te voren 
melden. 

6.4. Carnaval 

De commissie is nog niet bij elkaar geweest.  

  

7. Rondvraag  
 

Het is nog niet duidelijk wie er nu bereid zijn om te helpen met het sneeuwruimen 
wanneer dat nodig is. Niek Bakker heeft zich aangemeld als contactpersoon, hij zal 
contact opnemen met iedereen die zich in eerste instantie op had gegeven via de 
ouderhulplijst. 

Mochten er buiten de nieuwe kleuters nog andere kinderen instromen tijdens het 
schooljaar is het handig dat de commissies hiervan op de hoogte worden gebracht. 

De opbrengst van het oud papier is weer wat gestegen. Blijkbaar helpt het dus dat 
dit op Facebook gedeeld wordt. Rob zal hier dan ook zeker mee doorgaan. 


