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Notulen woensdag 15 maart 2017 

Aanwezig:  Annemieke, Claudia, Nicole, Pascalle, Rian, Margo, Sonia en Donathe 

Afwezig: Ivette, Jeremy, Jodette, Loes, Monique en Melanie 

 

1. Opening 

Claudia heet ons welkom. Melanie is afwezig en Donathe maakt de notulen. 

 

2. Notulen van de vergadering van 14 februari 2017 

• De zolder is opgeruimd. We hebben heel veel weggedaan en netjes gezet. Er zijn 

lintjes gespannen, zodat er niet van alles bij wordt gezet. 

• In de zoom is het nog steeds een gevaarlijke situatie. Claudia heeft gebeld, maar 

niemand gesproken; nu mail gestuurd. Hierin heeft ze teruggekoppeld naar een 

mail van een jaar geleden. Er ontstaan nog steeds gevaarlijke situaties. 

• De camera is opgehangen. Er zijn helaas nog steeds hang jongeren. Dit geeft nog 

“gevaarlijke” situaties. Margo weet niet precies wanneer de camera precies 

aanstaat. Ze gaat dit navragen bij Henri.  

• Manon zou navraag doen of er een vermelding in de schoolinfo kan worden gezet 

over de foto’s van de leraren die zijn gemaakt en opgehangen. 

 

3. Notulen Medezeggenschapsraad  

De notulen van de MR bespreken we de volgende keer. 

 

4. Overname secretariaat 

Ivette en Donathe hebben beide aangegeven het secretariaat over te nemen. Ze hebben 

dit besproken en gaan dit samen doen vanaf het nieuwe schooljaar. Melanie gaat ze 

hierin verder helpen. 

 

5. Rapportage en evaluatie diverse commissies: 

 

• Evaluatie Carnaval 

- Tijdens de optocht draaide Darwin om en Molenhoek haakte af. Dit bespreken 

we met Manon. 

- Punt van Jeremy: Graag volgend jaar met een paar scholen samen in het 

wijkgebouw carnaval vieren.  

- We bespreken dit en komen erop uit dat samen in een grote ruimte niet gaat 

lukken 
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• Tips en tops vanuit het team:  

Tops 

- Leuk dat we voorafgaand aan de viering al 4 themadagen hadden 

- Optocht was leuk 

- Spelletjes waren goed georganiseerd en qua tijd prima 

- Continurooster en om 14.00 uur uit was heel fijn 

- Dag was goed geregeld  

Tips 

- We zouden nog wat meer kunnen doen aan de inhoud van carnaval, we 

hebben hiervoor ook materialen gekregen vanuit stichting Dollekesgat 

- In de rustruimtes was geen begeleiding, daar was het een grote bende aan      

het eind van de dag 

- Groepsfoto’s maken was leuk idee, maar liever ’s ochtends al. 

- De bezems waren afgedekt voor de werkzaamheden tijdens de vakantie, 

dit was lastig i.v.m. opruimen. 

   

• Themadag verkeer 

Er liggen al veel dingen vast (theater en stoommachine). Vrijdag hebben we weer 

overleg.  

 

• Pasen 

Paaseieren zijn geregeld en de stickers zijn op de eieren geplakt door Monique. 

Dat de paasactiviteit is verplaatst is niet goed doorgekomen bij het team. De 

paascommissie gaat dit even overleggen. 

 

• Schoolfotograaf 

Goed nadenken of we volgend jaar weer KIEK vragen. Claudia vraagt aan Melanie 

of ze hier eventueel nu interesse in heeft. 

Pascalle stuurt een mail naar KIEK om wat dingen af te spreken voor dit jaar. 

 

 

6. Financiële zaken  

• Ouderbijdrage 2016-2017 

Vanmorgen 6 brieven meegegeven aan nieuwe kleuters. 

• Begrotingsoverzicht 

Efteling is vast gelegd. 

Kunnen we dit jaar nieuwe shirts bestellen? Goed over nadenken hoe dit aan te 

pakken. Wellicht met een sponsorloop o.i.d.? 

 

 

7. Rondvraag 

Sonia;  Heeft besloten om te gaan stoppen. Heeft het heel druk op het werk, huis 

verkopen en verhuizen; na veel wikken en wegen besloten om te stoppen. 

Ze wil wel heel graag nog helpen bij activiteiten. We gaan kijken naar de 

brief om weer een nieuw lid te vragen. Er moeten dan 1 of 3 mensen bij. 
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Nicole;  Geeft aan heel erg te twijfelen of ze verder wil met de OR. Ze zegt nog niet 

dat ze stopt, maar blijft twijfelen. Misschien even geen verantwoordelijkheid 

meer nemen? 

Pascalle;  Er zijn veel twijfels over het vrij nemen op je werk enz. Bij sommige banen is 

het onmogelijk om vrij te nemen. Is het erg als je niet erbij kunt zijn? 

Meerdere mensen geven hierbij aan de verantwoordelijkheid te voelen en 

het lastig vinden om dan nee te zeggen. 

Claudia;  Vergaderen bij mensen thuis? We gaan het hier in de volgende vergadering 

over hebben als we met meer mensen zijn. 
 

 

 

De eerstvolgende vergadering is op: 

Donderdag 20 april 2017 


