OR vergadering dinsdag 14 januari 2020
Aanwezig: Karin, Marieke, Annelies, Kelly, Bianca, Tanja en Esther
Afwezig: Sabine
1. Opening
Wij heten Esther welkom bij de vergadering.
2. Notulen vorige vergadering
Zijn akkoord bevonden.
3. Evaluatie activiteiten
- We gaan in juni 2020 een overzicht maken wie (leerkrachten-OR leden) welke activiteiten
voor schooljaar 2020-2021 gaan begeleiden.
- Sinterklaas
Het was goed geregeld, een goede sinterklaas. Leuk dat de aankomst weer op het
schoolplein was. Presentatie door groep 8 willen ze erin houden. Volgend jaar vanuit school
de sint en pieten meer instrueren wat ze moeten doen/wat het verhaal is.
Aankomend schooljaar zal er een voortraject komen vanaf aankomst sinterklaas in
Nederland (half november). Je moet denken aan pepernoten bakken door ouders, dingen in
elkaar knutselen. Schoenvulling gaat de lolly eraf en meer schuimpjes erbij. In september
starten met het regelen van Sinterklaas activiteit.
- Kerst
Juf Anja en juf Marijke waren tevreden en positief. Het zag er mooi en gezellig uit. In de
onderbouw was meer gezond eten, dan op de bovenbouw. Het eten was zowel in de
onderbouw en bovenbouw op. De invullijst voor eten gaan we niet veranderen en laten we
gewoon zoals het nu is. Veel ouders waren naar het schoolplein gekomen. Helaas dat het net
begon te regenen toen het binnen de school afgelopen was.
Leerkrachten vonden te weinig verlichting in de klas. Volgend jaar willen ze meer verlichting
in de lokalen. Volgend jaar rond kerst een oproep doen op Wingerd site/weggeefgroep of
mensen nog verlichting hebben liggen. Tanja zal ook nog bij Eva navragen voor meer
verlichting.
4. Activiteiten
- Carnaval
Tanja, Monique, Sandra, Annelies, Karin en Sabine Coppens gaan dit regelen. Er is
overleg geweest met Monique en Jos Arnts. Er zullen weer soesjes geregeld worden voor
de raad. De consumptiemuntjes voor de raad van elf moeten naar beneden. Annelies
gaat met Twanny overleggen wie er namens de raad van elf aanwezig is deze ochtend en
daarop gebaseerd geven we een hoeveelheid muntjes aan de raad. Monique gaat met
Eva overleggen hoeveel geld de school gaat bijleggen met carnaval.
Er is de voorkeur uitgesproken dat de prins als eerste in Bergharen komt.
Annelies gaat Linda van den berg vragen voor de ballonnen.

Actie Annelies: Navragen bij Twanny hoeveel raadsleden er komen.
Actie Annelies: Vragen of Linda weer ballonnen gaat kopen.
Actie Monique: Eva vragen wat de bijdrage van school zal zijn.
-

Paasontbijt
De school regelt het ontbijt. De OR hoeft niks te doen.

-

Sportdag/koningsontbijt
Esther, Annet, Karin, Sabine en Caroline Braam gaan dit regelen.
Alleen groep 1 t/m 5 heeft de sportdag in Bergharen.
Esther gaat het koningsontbijt aanvragen voor groep 1 t/m 5.
Groep 6 t/m 8 heeft Olympiade in Wijchen. Dit duurt de hele dag. De kinderen gaan met
de bus naar Wijchen. 25 maart a.s. gaat heeft Esther overleg over de Olympiade.
Er zijn ouders van groep 6 t/m 8 die zich opgegeven hebben als hulpouder, maar die
weten nog niet dat hun kinderen naar Wijchen gaan.
Actie Tanja: aan Annet doorgeven dat ze deze ouders moet mailen of ze nog hulpouder
willen zijn als hun kind naar de Olympiade gaat.
Actie Esther: aanvragen koningsontbijt.

-

Schoolreisje
De werkgroep: Ingrid, Anja, Kelly, Marieke en Sabine Coppens hebben 2 keer samen
gezeten. De datum is bekend woensdag 17 juni 2020.
Dinsdag 11 februari a.s. is er weer een nieuw overleg.

-

Picknick einde schooljaar
Dit is vrijdag 10 juli 2020. Monique, Bianca en Sabine moeten nog met de werkgroep een
datum prikken om samen te overleggen.
Actie Monique: datum prikken voor overleg.

7. WWVTTK
- We willen de OR jaarvergadering naar september verschuiven, zodat nieuwe leden aan het begin
van het jaar gekozen worden. Je kunt dan meteen de activiteitenmarkt na de vergadering plannen.
- De kinderboekenweek voor het nieuwe schooljaar 2020-2021 moeten we dit jaar nog gaan regelen.
De werkgroep van dit schooljaar gaat het voor volgend schooljaar regelen.
Actie Karin/Marieke: activiteit als agendapunt vermelden.
- De opening van het schooljaar 2020-2021 moeten we ook dit schooljaar nog regelen. Volgende keer
op de agenda zetten.
Actie Karin/Marieke: activiteit als agendapunt vermelden.
- Volgend jaar MR en OR jaarvergadering bundelen en daarna een thema door school eraan hangen.
- Eva heeft gevraagd of we een eigen emailadres voor de OR willen. Karin gaat dit bespreken met Eva
op vrijdadg 7 februari 2020.
- Marieke en Karin zullen naar de tekst van de OR op de website van Wingerd kijken en deze gaan
wijzigen.
- Annelies wil nog steeds weten wat er verwacht word van een CCO? Annelies en Tanja gaan samen
zitten om dit op papier te zetten.

- Tanja vraagt of de OR ook het kamp mee regelt? Nee, dat doen de leerkrachten.
- Tanja geeft aan dat ze de ouders van groep 8 gaan uitnodigen om de musical en het kamp te
bespreken. En de hulp te vragen bij het regelen. Ze vraagt of er vanuit de OR nog geld komt voor de
musical. Het antwoord is nee, want we betalen voor groep 8 al het kamp, het schoolreisje en het
afscheidsboek.
8. Sluiting
Iedereen is bedankt voor de komst.

