Notulen Ouderraad De Heihorst.
Datum: 28-01-2019.
Locatie: Bs De Heihorst.
Tijd: 20.00 uur.

Aanwezig: Ron Videler, Rob Vanlier, Linda Lenders, Chantal Cox, Ilse ter Keurs, Ellen Daniels,
Monique Driehuis, Vivian Kranen namens de MR Angelique Boerjan.
Afwezig:
Opening: Ellen opent de vergadering en heet met name Angelique van harte welkom.
Notulen vorige vergadering: geen opmerkingen.
Ingekomen stukken: Brief van de Rabobank deze is aan Ron overhandigd.
Financiën: Ron vertelt dat er een herinnering op ISY is geplaatst m.b.t. de ouderbijdrage.
Indien hier nog geen gehoor aan wordt gegeven zal Ron de desbetreffende ouders een
briefje geven met het vriendelijk verzoek de ouderbijdrage toch te voldoen.
Begroting. De begroting klopt, alleen het financieel jaarverslag ontbreekt. Ron en Rob gaan
dit samen even oppakken. DIT MOET VOOR DE VOLGENE VERGADERING IN ORDE ZIJN!
Schoolontwikkelingen: Monique vertelt dat ze op de studiemiddagen bezig zijn met
visiebepaling, hedendaags onderwijs en een nieuwe wereldoriëntatie methode. Hiervoor zijn
er al gastsprekers geweest IPC en Blink zijn de 2 methodes die nu verder bekeken gaan
worden wat het beste past.
AVG is ook een onderdeel waar steeds verder aan gewerkt word. Bewust worden hoe dit
goed gebruikt wordt.
Indien de Ouderbijdrage verhoogd moet worden, dient dit door de MR goedgekeurd te
worden.
Evaluatie laatste activiteiten:
Sinterklaas leuke ochtend waarin groep 1 t/m 4 een klassikaal cadeau kregen en groep 5 t/m
8 een surprise ochtend hebben gehouden.
Kerstmis: Lichtjestocht die is georganiseerd door Juf Wendy en Juf Philomene en vanuit de
OR Ilse en Linda. Leuke positieve reacties van de ouders, mede doordat het een
gezinsactiviteit was. Voldoende ouders hebben zich aangemeld om te bakken.

Aankomende activiteiten:
Carnava:l contactpersonen vanuit de Or Rob en Vivian. Jan is hier van op de hoogte en heeft
aan Vivian gevraagd om de DJ te vragen, hierop nog steeds in afwachting van reactie.
Lief en Leed: Geen
Mededelingen: Vraag vanuit Vivian of er niet een centraal Or email adres kan worden
gemaakt i.v.m. overzetten van de secretaris. Monique gaat dit met Emile overleggen.
Ook gaat Monique navragen of de Or ook zelf wat op Isy kan plaatsen.
To do lijst: rekening koppelen aan de school rekening, Rob heeft dit duidelijk aan Monique
uitgelegd en zij zal dit met Sandra gaan bespreken.
Rondvraag: geen vragen.
Datum volgende vergadering: 1 April 2019 20.00 uur.
Sluiting: Ellen sluit bij deze de vergadering.

