
 

 Betreft notulen OR  d.d. 20 november 2017 

  
 Aanwezig: 
 Jacqueline Esselink Voorzitter 

 Dick Roessink  Penningmeester 
 Esther Veldman  Secretaris 

 Willy Spannenburg Team 
 Hans Aarnink  Lid 
 Elske Nieuwkerk  Aspirant lid 

 Karin Gerritsen Mulkes Aspirant lid 
      

 

 Afwezig:  
 Joyce de Boer   Lid 

 Marijke Koekoek  Team 
 Margreet de Boer Lid  
 

1. Opening, Jacqueline opent om 20.06 uur  
 

2. Notulen vorige vergadering: 
Sinterklaas: Kinderen uit het SO en schakelgroep om 12.00 uur vrij. 
 

3. Actiepunten uit de vorige vergadering: 
Wily:  

Kindermassage checken hoe en wat in de groepen 
Nog niet gedaan actiepunt volgende vergadering. 
 

Dick: 
Kvk regelen met Josette   nog niet gedaan actiepunt volgende vergadering 

Kvk regelen met Esther nog niet gedaan actiepunt volgende vergadering 
Lijstje met bedragen naar de OR voor afscheid enz. 
Iedereen die aanwezig was heeft een lijstje gekregen. 

Esther kijkt na of er nog een nieuwere bestand van is. 
Wordt ook nog een lijstje per mail toegevoegd voor die niet aanwezigen. 

Contact met bank:  
Dick heeft gebeld maar niemand weet iets ervan bij de bank wat beschikbaar is. 

Dick mail gestuurd maar antwoord moet nog terug komen. 
 
Esther:  

Notulen welke van de 2 
De eerste notulen zijn het geworden. 

 
4.  Ingekomen post: 
Factuur Theater-cultuurbijdrage 

 
5. Vaststellen van de agenda:  

Samen gaan kerken 
Lief en leed 
 

6. Agenda: 
a. Info over GO-OV 

Ze oefenen met de kinderen de weg naar school met het openbaarvervoer. 
Bedoeling is dat kinderen zelfstandig naar school komen en naar huis gaan. 
Willy gaat het verder voorleggen bij het VSO. 

 
b. Vervoer Zwolle 

Gesprek was positief. Vervoer gaat ook goed. School ook geen klachten meer gehad. 



 

Gemeente heeft aangegeven geen vervolgafspraak te willen als er weer klachten komen dan 

wordt er weer contact opgenomen. 
 
c. Sint 

Geld is verdeeld over de groepen. Dezelfde Sint als vorig jaar.  
 

d. Kerst 
Kerstontbijt Dick gaat vragen voor het kerstontbijt bij fam. Veldkamp 
 

e. Theater-cultuurbijdrage 
Theater is weer op school geweest en sommige zijn naar het theater geweest. 

Was weer heel erg leuk. 
 

f. Veranderingen in personeel 
Alle plekken zijn weer opgevuld. Alles wordt de komende tijden weer afgestemd op elkaar. 
 

g. Nieuwe leerlingen 
Na de kerstvakantie 4 á 5 nieuwe leerlingen na de zomervakantie 2 aanmeldingen. 

 
h. Inspectiebezoek 
12 december themaonderzoek uitstroom VSO 

De school is uitgekozen om te laten zien hoe de school het doet voor de uitstroom dagbesteding. 
Er is een brief gestuurd naar de inspectie om dit onderzoek uit te stellen i.v.m. met allerlei 

veranderingen op school en evt. staking die dag. 
 
i. Staken op 12 december? 

Op 5 december hoort de school wat de minister gaat doen. 
Op school hangt een lijstje waarop de leerkrachten kunnen neerzetten of ze willen staken of 

niet. Ouders worden na die dag op de hoogte gesteld wat de school doet. 
 
j. Samen gaan kerken 

Kerken in Raalte Kruisverheffing en Paulus gaan in de toekomst samen. 
Project gestart om scholen mee te laten doen. 

Uitwisseling tussen de scholen van de verschillende kerken. 
School wilde eerst graag mee doen maar de tijd op de huifkar is gewoon heel erg lang voor de 
kinderen. Willy gaat kijken of ze de kaars hier willen brengen zodat ze hem op school kunnen 

ontvangen. 
 

h. Lief en leed 
Er zijn aardig wat ouders ziek van leerlingen of leerkrachten sommige zijn helaas overleden de 
afgelopen tijd. Vanuit de OR wordt gevraagd of er een kaart naar de overgebleven ouder 

gestuurd moet worden. Dit gaat Hans namens de OR doen. 
Er wordt gekeken of er een advertentie geplaatst moet worden in de krant. 

Willy gaat dat vragen aan de desbetreffende ouder wat deze graag wil. 
 
7. Rondvraag: 

 
Jacqueline: Niks  

Dick: Niks 
Esther: Niks 

Willy: Niks 
Hans: Niks 
Elske: Niks 

Karin: Niks 
 

8. Sluiting:  
Om 21.31 uur sluit Jacqueline de vergadering  



 

 

Vergaderdata volgende keren: 
 
5   Februari 2018 (onder voorbehoud) 

16 April Jaarvergadering 2018  (onder voorbehoud) 
18 Juni 2018  (onder voorbehoud) 

 
Actiepunten uit de vergadering: 
Willy: 

Kindermassage checken hoe en wat in de groepen. 
 

Dick: 
Kvk regelen met Josette    

Kvk regelen met Esther  
Bank mail terug  
Kerstontbijt regelen bij fam. Veldkamp 

 
Esther:  

lijstje vergoeding nakijken in bestanden Josette 
Lijstje in mail toevoegen voor de niet aanwezigen 
 


