Betreft notulen OR d.d. 29 maart 2018
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1. Opening, Jacqueline opent om 20.08 uur
2. Notulen vorige vergadering:
Punt 6 d Protocol OR activiteiten en kosten
Deze moeten verandert worden en niet het ouderhulpformulier.
Punt 6 f Inspectiebezoek.
Werkelijke normen moet zijn wettelijke normen.
3. Actiepunten uit de vorige vergadering:
a. Willy: Ouderhulpformulier mailen naar Esther (gedaan)
b. Dick: Voorbereiding jaarvergadering mailen naar de OR leden (gedaan)
c. Esther: Protocol veranderen
Protocol en ouderhulpformulieren mailen naar de OR leden
Ouderhulpformulier maken zonder kleurtjes het liefst.
d. Jacqueline: Joyce mailen
Deze geeft te kennen dat ze voor dit moment gaat stoppen met de OR
In de toekomst is ze altijd weer welkom bij de OR.
Bij deze bedanken we Joyce voor haar inzet bij de OR.
4. Ingekomen post:
Er is niks binnen gekomen.
5. Vaststellen van de agenda:
6. Agenda:
a. Jaarverslag
Alles is gecontroleerd door een ouder van een leerling op school. Er zitten nog aantal fouten in
Dick gaat deze nog veranderen.
Balans en begroting komen op de website te staan.
b. Uitnodiging jaarvergadering
Hofplein staat niet op de uitnodiging deze wordt nu aangepast zodat Hofplein er ook op vermeld
wordt. Op andere papieren waar alleen de Zonnehof op staat komt ook Hofplein erop te staan.
Mits het alleen voor de Zonnehof of Hofplein is word alleen die naam vermeld.
c. Protocol
Aantekeningen gemaakt, deze worden verwerkt en dan gemaild naar de OR leden.

7. Rondvraag:
Jacqueline: Niks
Dick: Weet nog iemand die graag wat wil doen. Dick nodigt hem uit voor de volgende
vergadering.
Esther: Niks
Willy: Ouderavond SO/VSO woensdag 13 juni 2018
Karin: Datum volgende vergadering graag andere dag. Nu geworden donderdag 28 juni.
Elske: Vervoer nog wat gehoord. Officieel niks gehoord.
Marijke: Niks
8. Sluiting:
Om 21.21 uur sluit Jacqueline de vergadering
Vergaderdata volgende keren:
Donderdag 28 Juni 2018
Actiepunten uit de vergadering:
Dick:
Persoon uitnodigen voor volgende vergadering.
Esther:
protocol veranderen
ouderhulpformulier voor volgend schooljaar goed uitwerken (zonder kleurtjes).

