Agenda - OV vergadering
Datum:
Aanwezig:
Afwezig:

17 januari 2018
Irene Meeuwesen, Suzanne Herfst, Tessy Maussen, Yvette van Esch, Wendy van
Ginneken
Martin Endepoel, Hugo Schmidt

1. Opening
20.30 uur opent Irene de vergadering.
Irene heet Wendy welkom, zij komt eens oriënterend meekijken want overweegt lid te worden van de
Oudercommissie.
2. Binnengekomen post
• Enkele mails, verdeeld onder de actiehouders

(10 min.)

3. Notulen & actielijst
Notulen vorige vergadering op 28 november zijn vastgesteld, geen wijzigingen.

(30 min.)

4. Update lopende zaken + actiepunten
• Brieven voor luizenpluis bakjes per klas zijn herschreven en akkoord. Suzanne platst pdf’s in de
dropbox en stuurt een versie mee met de notulen. Tessy stuurt dit door naar alle docenten met het
verzoek een kopie ervan toe te voegen aan de map.
• Post nationale Pannenkoek dag: opgenomen met Kober, want uitvoering valt onder schooltijd.
Yvette pakt dit op.
• Invulling van Goede Doelendag neemt Irene op met Laurette en Anja.
• Maria Peters gaat per oktober 2018 met pensioen. Begin 2018 stelt de MR een
benoemingsadviescommissie voor. Vraag vanuit MR Jacques: Wie wil zitting nemen in deze
benoemingscommissie namens oudercommissie om gezamenlijk het profiel van de nieuwe
kandidaat te bepalen? Een optie is om in februari samen met MR te brainstormen om het profiel te
bepalen. De aanwezige leden hebben aan Irene input mee gegeven voor opname in het profiel.
• Evaluatie Kerst. Yvette nam deel aan de werkgroep. Versieren ging goed; coördinatie was prima,
desondanks duurde het een ochtend. Er zijn foto’s gemaakt zodat voor volgend jaar duidelijk is
hoe / waar versierd wordt. Het opruimen is gelukt met hulp van met name stagiaires van school.
Ook volgend jaar zou dit kunnen. Kerstdiner was erg leuk, alleen volgende keer meer warme
choco en glühwein. Tip voor volgend jaar: duid aan op de rekken in de kelder welke versiering
waar een plek heeft.
5.
•
•
•
•
•
•

Agendapunten volgende vergadering
21 maart informatieavond oriënterende ouders: wie gaat?
Check: staat al een vergadering samen met de MR gepland?
Avond4daagse = 28 t/m 31 mei
Let op: vergadering van 17 april is samen met MR en start om 19.30 uur
Actiepunt blijven staan van vorige vergadering: Hugo gaat even bij Brenda na of er weer een
Atletiekdag zal gaan komen in 2018.
Evaluatie Sinterklaas (mits Martin aanwezig). Tessy vraagt de uitkomsten van de evaluatie onder
docenten na.

Geplande vergaderingen schooljaar 17-18
Dinsdag
05 september Yvette
Dinsdag
24 oktober
Afscheidsborrel
Dinsdag
31 oktober
ALV + vergadering
Dinsdag
28 november Irene
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Dinsdag
16 januari
Maandag
5 maart
Dinsdag
17 april
> mei n.t.b. i.v.m. A4d <
Donderdag
21 juni

Suzanne
Yvette
Hugo, start om 19.30 uur (samen met MR)
Etentje

6. Rondvraag
Geen vragen.

(15 min.)

7. Sluiting
22.10 uur: Irene sluit de vergadering.
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