Notulen OR vergadering BS De Heihorst 19-02-2018
Aanwezig: Ron Videler – Linda Lenders – Ellen Daniels – Monique Driehuis –
Vivian Coenen - Rob van Lier
Afwezig: (Danielle Caris kwam afscheid nemen)
Opening:
Ellen opent de vergadering.
Er wordt meteen even stil gestaan bij het afscheid van Danielle. Danielle gaat
de or helaas verlaten omdat Jop naar een andere school gaat per 19-02-2018.
Notulen vorige vergadering:
Geen opmerkingen.
Ingekomen stukken:
Reshare kledinginzameling: 43,50 euro

Financien:
• Bankkosten worden in de gaten gehouden. Monique overlegt met Tjeu of
de rekening niet onder de school kan vallen ivm hoge maandelijkse
bankkosten van 11 euro.
• Ron vraagt na bij de rabobank voor evt deelname aan de grote clubkas
actie
• subsidie voor de kerstboom 125 euro is ontvangen.
Schoolontwikkelingen:
• Monique: de school is bezig met een nieuw programma voor
wereldoriëntatie.
• School investeert in doorgaande lijn in programmering.
• De leerkrachten groep 1-2 hebben een cursus gedaan om lessen te
maken op het digibord.
• School is bezig met SOP= kwaliteitscontrole zorg.
• Brigadieren stopt, definitief. datum nog niet bekend, nieuws komt via isy.
• Studiedag 31 jan: ‘s ochtend workshops leren van elkaars talent, ‘s
middags het afscheid van Arno Gubbels

Evaluatie laatste activiteiten
• Carnaval: alles goed verlopen

Aankomende activiteiten:
• Pasen: 70 gekleurde eieren en 6 kg chocolade eitjes, 28 mrt worden er
zakjes klaargemaakt.
• Koningsspelen en Vastenactie: Als er hulp nodig is horen we dit van de
leerkrachten.
• Schoolreisje is geregeld voor groep 1tm 4, Ellen heeft gereserveerd bij
Kinderpretland in weert.
Lief en Leed:
Lijst is nog niet definitief uitgewerkt. Kado juf Carina ivm 25 jaar dienstverband
en afscheidskado Danielle. Linda neemt de taken van Vivian over mbt
sinterklaas en pasen ed.
Mededelingen:
NL doet voor dit jaar is nog aangevraagd op naam van Danielle.
Vivian gaat de taken van Danielle overnemen, zij maken samen een afspraak
voor een goede overdracht.
To do lijst:
Deze werd bijgewerkt
Contactouders aangepast > Groep 1 t/m 4 Ellen en Linda
Groep 5 en 6 Ellen en Rob
Groep 7 en 8 Vivian en Ron
• Vivian maakt lijst aftreden/herkiesbaar
• Nieuwe lijst Lief en Leed uitwerken-> Ron
• Ellen en Vivian nieuwe leden werven ( Ilse Coenen en Chantal Cox zijn
gevraagd)

Rondvraag:
Geen gebruik van gemaakt.
Datum volgende vergadering:
23-4-2018

Sluiting:
Ellen sluit de vergadering.

