Notulen OR vergadering 13 november 2019

1. Algemene mededelingen:
- Anne heeft een dochter gekregen; Merel. Leuk nieuws! Kaartje wordt verstuurd.
- Joyce heeft aangegeven toch te weinig tijd te hebben voor de OR vanwege studie, jammer maar
begrijpelijk.
2. Ingekomen post:
- KVK wil inschrijvingen controleren. Marjolein gaat na wie erin en eruit moet. Uitreksel is
aangevraagd.
3. Evaluatie laatste activiteiten:
- Jubileum, feestdag: Erg leuk geweest en goed verlopen. Indeling kinderen chaotisch? Viel wel mee,
max 5 kinderen zijn verschoven. Kinderen waren de hele tijd goed geconcentreerd bezig.
- Kunstweek was ook top, kinderen waren zelf heel trots op hun creaties. Museum was een succes
en werd druk bezocht. Hapjes waren ook lekker, zo op.
- Kinderboekenweek: in afgeslankte vorm vanwege feestweek. Workshop Bianca Mastenbroek was
naar haar mening erg goed gegaan. Boeken geschonken door OR wordt verplaatst naar Sinterklaas;
mail hierover was niet bekend bij Suzanne, besloten om dit als extra cadeau tijdens Sinterklaas te
geven. Suzanne bestelt de boeken hiervoor.
- EU fruit: goed gestart, er wordt volop fruit gegeten. Niet iedereen lust alles, evt via Klasbord
bekend maken wat er gegeven wordt, dan kunnen ouders zelf nog fruit meegeven van thuis.
Voortgang komende activiteiten:
- Sinterklaas: Alle cadeaus zijn geregeld. Om 13.15 uur komt de Sint op school aan.
- Kerst: Eten wordt aangepast, ieder bedenkt alvast een gerechtje. Brukelum gaat samen met de
Heindert naar de Kerk. Lampionnen worden gemaakt van de overgebleven plastic flessen. Boog
met kersttakken en rode loper voor Kerk, evt stagiaire, Barbara en Judith hiervoor vragen. Koekjes
uitdelen door Kerstman. Workshop koekjes bakken?
- Carnaval: Samen met Heindert. Plannen zijn gemaakt, akkoord moet nog komen van Brukelum en
Heindert. Graag actie. Iris, eventmanager Heindert komt eens bij een OR vergadering, Suzanne gaat
eens bij Heindert OR vergadering bijwonen.
- Schoolreis: Niet naar buitenland. Teveel werk en gedoe met ID. Gezamenlijke schoolreis naar,
hoogstwaarschijnlijk, Toverland.
4. Inkomsten en uitgaven:
- Tot nu toe alles binnen budget. Ouderbijdrage komt weer laat op gang. Andere mogelijkheid voor
innen? Tikkie is geen oplossing voor scholen.
Inkomsten en uitgaven verder besproken en door iedereen akkoord gegeven.
5. WVTTK:
- Lantaarnpalen liggen bij Geert, die is momenteel uit de running. Ouders vragen om deze te
schilderen?
- Subsidie van 200 euro van Dorpsplatform overgemaakt naar Brukelum.
- Tussen de middag is de deur regelmatig te laat open. Surveillant heeft niet in de gaten dat de deur
5 minuten van tevoren al open gaat. Suzanne koppelt dit terug.
- Is een driehoeksgesprek belangrijker dan een ruzie op datzelfde moment? Af en toe moeten er
kinderen door ouders uit elkaar worden gehaald omdat er op dat moment een gesprek plaatsvindt.
De regel is dat kinderen zelf weglopen uit een ruzie en dit komen melden bij de leerkracht. Soms
lukt dit een kind niet. Wat dan? Suzanne koppelt dit terug.

- Regelmatig is de leerkracht te laat terug in de klas in de ochtend en middag. Vooral bij de jongsten
is dit niet wenselijk. Suzanne koppelt dit terug.
- Er wordt te weinig reactie gegeven op gestuurde emails. Er dan maar vanuit gaan dat geen reactie
een akkoord is? Nee, dit is niet de bedoeling. Soms is het te druk om mails te beantwoorden. Dat
wordt begrepen maar al zou het maar een kort “akkoord” oid zijn, dan weet men dat de mail in
ieder geval is gelezen. Door geen reactie te geven ontstaan communicatiefouten, dit moeten we
voorkomen. Bij grote drukte evt een antwoord automatiseren.

