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1. Opening, Jacqueline opent om 20.10uur
2. Notulen vorige vergadering:
Geen opmerkingen
3. Vaststellen van de agenda:
4. Agenda:
a: Afscheid Berna – introductie Marijke/Elske/Karin
Dick geeft Berna een bos bloemen en bedankt voor de vele jaren.
Marijke/Elske/Karin worden welkom geheten door Dick.
b: Notulen 12 juni 2017 en is deze website proef?
Deze is websiteproef
c: Kindermassage
Discussie wel of niet kindermassage op school. Moet elk kind mee doen.
Na aanleiding van een ouder die iets meegemaakt heeft. Ouders hebben vorig schooljaar een
formulier gekregen. 2 ouders hadden daarover nog vragen en hebben uitleg gehad.
School blijft dit wel aanbieden kinderen vinden dit erg fijn. Na de tijd word aan de kinderen wel
hun mening gevraagd. PAD word hierbij ook betrokken wat wel en niet mag aan je.
Actiepunt: Willy gaat checken hoe en wat in de groepen.
d: Informatieavond
Willy vraagt hoe wij de informatie hebben ervaren.
Iedereen vond het prettig om even kennis te maken met de leerkrachten en evt. ouders die er
op dat moment aanwezig waren.
Ook was het fijn om te weten hoe een programma/structuur van een dag verloopt.
Dagindeling voor naar huis vond iedereen fijn.
e: Sinterklaas
Vrijdag 1 December strooipieten
Dinsdag 5 December komt Sinterklaas zelf op school kinderen zijn om 12.00 vrij
Actiepunt Esther: site groothandel speelgoed vermelden

f: Vervoer:
12 Oktober weer naar de gemeente voor vervolg gesprek met Witteveen.
Ouders goed informeren dat de klacht ook naar zorgbelang moet anders komt het niet bij de
gemeente.
Op de brief die naar de ouders is gegaan zijn geen klachten verder binnen gekomen op school
g: Afscheid:
Hans gaat dit vanaf nu regelen.
Actiepunt Dick stuurt per mail een lijstje met bedragen naar iedereen.
h: Appgroep
Actiepunt Esther: Mail sturen voor de telefoonnummers en groepsapp aanmaken.
App alleen gebruiken voor daadwerkelijke doeleinden.
i: koffie schenken oudergesprekken
12 en 16 Oktober zijn er weer oudergesprekken. Zou fijn zijn dat er wat personen zijn die
kunnen helpen met koffie inschenken.
Dick en Karin willen wel helpen inschenken.
Actiepunt Willy neem contact op met Dick en Karin
5. Ingekomen post:
Willy: Go - OV iemand naar kijken?
Mail gehad gaat over leerlingen in het speciaal onderwijs.
Het gaat over zelfstandig reizen met een maatje. Zinvol voor school?
Actiepunt Willy stuurt als bijlage naar de OR
6. Actiepunten uit de vorige vergadering:
Dick: Kvk regelen met Josette
Nog niet geregeld
Dick: Persoonlijk contact met de bank
Bank kan niks doen alleen met een b.v. sportdag een springkussen enz.
Dick gaat nogmaals contact opnemen over een lijstje wat er beschikbaar is en met wie contact
opgenomen moet worden om te “lenen”.
Esther: Notulen veranderen (opzet)
Volgende keer 2 notulen sturen daaruit kiezen
Esther: Elske mailen is gedaan.
Algemeen: Jaarverslag/Jaarvergadering
Staat inmiddels op de site vermeld.
7. Rondvraag:
Jacqueline: Geen
Dick: Geen
Esther: Geen
Willy: Geen
Berna: wel gek voor de laatste keer 10 jaar geweest.
Marijke: niks
Hans: Afscheid Belinda 10 oktober collega’s 19 oktober voor de leerlingen
Elske: Geen
Karin: Geen

8. Sluiting:
Om 21.39 uur sluit Jacqueline de vergadering
Vergaderdata volgende keren:
20
5
16
18

November 2017
Februari 2018
April Jaarvergadering 2018
Juni 2018

Actiepunten van de vergadering:
Willy: Kindermassage
Koffie schenken ouderavond Dick en Karin
Go-OV als bijlage naar de OR sturen
Esther: Website www.thimbletoys.com
Notulen 2x welke??
Telefoonnummers voor APP
Dick: Lijst van bedragen van afscheid naar de OR sturen
Kvk regelen met Josette
Kvk regelen met Esther
Actiepunten volgende vergadering:
GoOV
Dick: Kvk regelen met Josette
Dick: Kvk regelen met Esther

