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1. Overleg OR-MR
Martine en Riekje, voorzitter en penningmeester van de OR, sluiten aan in deze vergadering.
Het is de eerste keer dat we in deze samenstelling vergaderen.
We nemen het activiteitenplan MR door.
Bart heeft een opmerking over de ouderbijdrage aan de OR
Ouderbijdrage eerste kind is € 30,-. Tweede kind is € 20,- en het derde kind ook. Dit moet
nog worden vermeld in schoolgids welke nu als concept en ter goed keuring bij de MR ligt.
Martine en Riekje lichten toe hoe het jaar eruit ziet van de OR.
Ze vertellen welke vergaderingen ze hebben en hoe ze werken met diverse commissies.
Op dit moment ligt het door de corona even stil. Het is dit jaar een uitdaging om activiteiten
te regelen of acties te doen binnen de corona maatregelen.
Het budget van de Kerstviering is bijvoorbeeld niet op gebruikt, dat kunnen we dan weer
inzetten bij andere leuken ideeën.
Voor de kinderen is het natuurlijk lastig en jammer dat de activiteiten en uitjes niet
doorgaan.
Eerstvolgende activiteit is de carnaval maar dat is ook nog afhankelijk van de maatregelen en
of de scholen open zijn. Een echte raad van elf zal niet mogelijk zijn. Maar we kunnen
bijvoorbeeld wel verkleed naar school komen.

Volgende periode is Pasen. Dit is normaal niet een activiteit waar iets georganiseerd wordt,
maar hier zou bijvoorbeeld een paasbrunch gehouden kunnen worden met het budget van
de kerstviering. Anders wordt het koningsdag.

Jaarvergadering:
Tijdens de training van Henk Nieborg kwam dit ook aan de orde.
Deze hebben we in het verleden wel gehad maar daar was weinig animo voor.
Dit werd dan gekoppeld aan een info-avond/ouder-avond, om zo te proberen om
meer ouders naar deze avond te laten komen, maar helaas kwamen op deze avond
ook weinig mensen.
Nieuw voorstel: er komt een jaarverslag en dit wordt via het ouderportaal door Stans
gedeeld. Riekje levert dit verslag in het begin van het nieuwe schooljaar aan.
De OR gaat teven een stukje typen voor op de website en op de ouderportaal.
Ron geeft aan dat we de ouder portaal voor meer info kunnen inzetten.
Deze wordt door de meeste ouders goed gelezen. Het ouder portaal kan inderdaad
verder uitgebreid worden.

2. Verkiezing nieuwe MR geleding
Bart geeft aan dat hij inderdaad vorig jaar zijn termijn heeft verlengd met nog drie jaar,
maar dit is zijn laatste termijn.
Ron tekent er ook nog een termijn bij. Hij zou dit jaar aftreden.
Femke geeft ook aan dat zij het termijn wil verlengen. Zij zou ook dit jaar aftreden.
Stans zal in de nieuwsbrief zetten dat Ron en Femke hun termijn willen verlengen.
Ze al aangeven dat er plaatsen vrijkomen maar dat beide personen hebben aangeven
hun termijn te willen verlengen.

3. Schoolgids.
We nemen de schoolgids door en Stans noteert onze op- en aanmerkingen.

4. Rondvraag
Ron geeft aan dat de website op verschillende vlakken niet meer werkt.
Femke geeft aan dat zij inderdaad ook info mist of dat er oude info opstaat.
De website moet onder de loep genomen worden.
Ook de info over de info avond moet worden aangepast nu met de nieuwe corona
maatregelen. Dit wordt geregeld.

