
	  
	  

	   	  
	  

	  
	  

Notulen	  Ouderraad	  vergadering	  OBS	  “De	  Mienskip”	  	  
12	  september	  2017	  

Datum:	   12	  september	  2017	   	   	   	  
	  
1. OPENING	  
2. Afwezig:	  Hester,	  
Hielke	  wordt	  welkom	  geheten,	  wordt	  voorgesteld	  bij	  zakelijke	  ouderavond	  als	  kandidaat	  voor	  OR.	  	  
Michiel,	  John,	  Hester	  en	  Peter	  nemen	  dit	  jaar	  afscheid	  van	  OR.	  Dus	  er	  zullen	  nieuwe	  mensen	  
aangetrokken	  moeten	  worden.	  
	  
3. VASTSTELLEN	  NOTULEN	  
Bij	  deze	  akkoord	  
	  
4. VASTSTELLEN	  AGENDA	  
	  
5. INGEKOMEN	  STUKKEN	  EN	  MEDEDELINGEN	  	  	  	  
Aanmeldingen	  nieuwe	  leerlingen.	  
Janet	  komt	  namens	  team	  weer	  in	  OR	  en	  neemt	  de	  plaats	  van	  Betsie	  over.	  
	  
6. MEDEDELINGEN	  VAN	  DE	  MEDEZEGGENSCHAPSRAAD	  
Zijn	  nog	  niet	  bij	  elkaar	  geweest	  dit	  jaar.	  
	  
7. MEDEDELINGEN	  VAN	  HET	  TEAM	  
Er	  wordt	  nagevraagd	  wat	  de	  verwachte	  instroom	  zal	  zijn	  voor	  schooljaar	  2017-‐2018	  
	  
8. LIEF	  EN	  LEED	  	  
Leerkrachtendag	  5	  oktober	  
	  	  	  	  	  
9. AGENDA	  
8a	  ALGEMEEN	  
•	  Skoalleklapper/Social	  Schools	  
Overweging	  is	  om	  Social	  schools	  meer	  in	  te	  zetten	  en	  SK	  af	  te	  schaffen.	  Als	  we	  hiervoor	  kiezen	  dan	  
zou	  dit	  moment	  het	  meest	  geschikt	  zijn.	  Ook	  met	  het	  idee	  dat	  Michiel	  Z.	  stopt	  in	  de	  OR.	  Er	  volgt	  een	  
discussie	  	  
Conclusie:	  	  
Het	  team	  ziet	  geen	  meerwaarde	  van	  de	  SK	  	  voor	  het	  onderwijs	  in	  relatie	  tot	  	  het	  werk	  dat	  de	  
leerkrachten	  erin	  steken.	  Financieel	  zal	  eenmalig	  beroep	  gedaan	  worden	  op	  de	  reserves	  om	  
investeringen	  in	  plein	  en	  muziekinstallatie	  af	  te	  schrijven.	  Zo	  worden	  de	  jaarlijkse	  lasten	  minder	  en	  
kan	  het	  tekort	  aan	  inkomsten	  van	  SK	  gedragen	  worden.	  
Er	  wordt	  gezocht	  naar	  andere	  manieren	  om	  geïnteresseerden	  bij	  de	  school	  te	  blijven	  betrekken.	  
OR	  en	  team	  stemmen	  in	  met	  voorstel	  om	  SK	  af	  te	  schaffen.	  
De	  adverteerders	  zullen	  schriftelijk	  	  benaderd	  en	  bedankt	  worden	  met	  een	  brief	  en	  een	  kaart	  door	  de	  
kinderen	  gemaakt.	  
Michiel	  maakt	  een	  conceptbrief,	  laat	  deze	  checken	  en	  tekenen	  door	  school	  en	  OR,	  daarna	  via	  John	  
met	  rekeningen	  mee	  naar	  adverteerders.	  	  	  
Team	  zorgt	  ervoor	  dat	  een	  aantal	  kinderen	  een	  leuke	  kaart	  maken.	  
	  
•	  Organisatie	  OR	  ©Erwin	  
Vorig	  jaar	  stap	  gedaan	  met	  handboek,	  wordt	  te	  weinig	  gehoor	  aan	  gegeven:	  
Laatste	  keer	  oproep:	  Ieder	  apart	  aanleveren!!!!	  



	  
•	  Schoolplein	  
Verwachting	  dat	  nieuwe	  toestel	  eind	  van	  de	  maand	  wordt	  geleverd.	  
Voorbereiding	  moet	  worden	  gedaan	  door	  ouders/school.	  Michiel	  V.	  zal	  een	  mobiele	  kraan	  regelen.	  
Hielke	  pakt	  dit	  op,	  	  er	  wordt	  een	  oproep	  op	  Social	  Schools	  gedaan	  voor	  hulp	  van	  3	  a	  4	  ouders.	  
School	  is	  overigens	  nog	  een	  bedrag	  verschuldigd	  aan	  OR	  voor	  de	  rubbertegels.	  
	  
•	  Jaarplanning	  
Kalender	  is	  rondgestuurd,	  activiteiten	  en	  OR	  vergaderingen	  staan	  er	  op.	  
Zakelijke	  ouderavond	  wordt	  verschoven	  naar	  14	  november.	  
Locatie	  afscheid	  wordt	  uitgekozen	  door	  aftredende	  leden.	  Zij	  nemen	  dit	  met	  elkaar	  op	  en	  laten	  dit	  
t.z.t.	  weten	  
	  
•	  Groepsinformatie	  avond	  
Druk	  bezocht,	  algemene	  deel	  kan	  korter.	  Algemene	  gedeelte	  wel	  belangrijk	  voor	  ouders	  van	  de	  
jongere	  groepen,	  deze	  zou	  ook	  als	  2e	  ronde	  kunnen	  worden	  ingezet.	  
Volgend	  jaar	  	  verkeersveiligheid	  toelichten	  op	  informatie	  avond.	  Op	  laatste	  OR	  vergadering	  van	  het	  
jaar	  wordt	  dit	  onderwerp	  geagendeerd	  ter	  voorbereiding.	  2	  rondes	  wordt	  als	  prettig	  ervaren.	  
	  
•	  Zakelijke	  ouderavond	  
MR	  maakt	  verslag,	  OR	  zit	  voor.	  
Afscheid	  nemen	  van	  zittende	  leden	  en	  welkom	  heten	  nieuwe	  leden.	  
	  
•	  Leerkrachtendag	  5	  oktober/staking	  
Komt	  z.s.m.	  melding	  hierover	  op	  Social	  Schools	  
	  
8B	  FEESTEN	  EN	  VIERINGEN	  
•Zomerfeest	  ©Michiel	  
	  Evaluatie	  via	  app	  gegaan.	  Wordt	  in	  draaiboek	  verwerkt.	  
	  Geslaagd	  feest.	  Liep	  allemaal	  goed.	  	  Meer	  hulp	  bij	  het	  opbouwen.	  	  
	  Moet	  meer	  ijs	  ingekocht	  worden.	  	  
Zomerfeest	  iets	  later	  starten	  en	  spelletjes	  updaten.	  Helder	  programma	  met	  tijden	  erbij	  
communiceren	  naar	  ouders.	  
	  
•Kinderboekenweek	  
OR	  hoort	  het	  graag	  wanneer	  er	  hulp	  nodig	  is	  bij	  het	  versieren.	  
	  
•Bestellingen	  Sinterklaas	  
Elbrich	  en	  Tineke	  doen	  dit	  dinsdag	  	  19	  sept.	  
	  
•Schoolvoetbal	  
Loopt,	  voldoende	  begeleiding	  geregeld.	  
	  
•Wintervieringen	  
Kraam	  met	  kerst	  op	  kerstmarkt:	  iets	  samen	  maken	  met	  bewoners	  Haersmahiem	  (bijvoorbeeld	  	  
breien)	  	  
Doel:	  tovertafel	  voor	  Haersmahiem.	  	  Activiteit	  wegzetten	  in	  voko.	  
Verzoek	  aan	  	  Mienskip	  om	  te	  gaan	  zingen	  als	  Dickens	  koor	  bij	  opening.	  Is	  dit	  haalbaar	  voor	  school	  om	  
dit	  in	  te	  studeren	  (8/9	  december)?	  Bij	  team	  informeren.	  
	  	  
8C	  VERKEERSVEILIGE	  SCHOOL	  
•Lichtjesbrigade	  ANWB	  ©Tineke,	  repaircafé	  benaderen	  voor	  controle	  en	  hulp	  hierbij.	  
•Verkeerspakket	  VVN	  :	  moet	  gelanceerd	  worden	  komende	  weken	  
•Verkeersdag	  Heerenveen,	  wie	  wil	  heen?	  Geen	  interesse	  
Tineke	  neemt	  lidmaatschap	  op	  met	  Michiel:	  jaarlijkse	  kosten	  vergelijken	  met	  wat	  je	  er	  voor	  krijgt.	  
Veel	  onderwijsmiddelen	  gericht	  op	  100	  leerlingen,	  rest	  moet	  bijgekocht	  worden.	  



	  
	  
	  
10. ACTIELIJST	  
	  
Actie	  OR wie wanneer 
Draaiboek OR invullen allen ZSM 
Adverteerders SK bedanken Michiel,	  John	   	  
Agenderen VVS laatste vergadering OR Tineke	   Vergadering	  juli	  
Sint	  bestellingen	   Elbrich,	  Tineke	   	  
Kerstmarkt	  activiteiten	   Elbrich,	  Suzanne?	   	  
Lichtjesbrigade	  en	  Op	  Voeten	  en	  Fietsen	  (VVS)	   Tineke,	  Michiel	   Start	  week	  39	  
Jaarverslag	  +	  financieel	  overzicht	   Erwin,	  John,	  Tineke	   Voor	  14	  nov.	  
Actie	  Team 	   	  
Tekeningetjes voor adverteerders SK leerlingen	   zsm	  
Informeren mogelijkheden kerstkoor team	   	  
Nieuwsbrief 	   	  
Oproep	  hulpouders	  pleinvoorbereidingen	   	   	  
Verkeersafspraken	  rond	  school	   Michiel	   	  
	  
	  
	  
11. RONDVRAAG	  
Tineke:	  is	  het	  een	  idee	  om	  algemene	  ouderavond/	  thema	  avond	  weer	  te	  organiseren?	  	  	  bijv.	  
mediawijsheid	  weer	  als	  onderwerp	  (Henriette	  Talstra	  uitnodigen)	  .	  
Suzanne:	  Is	  het	  een	  idee	  	  om	  iemand	  van	  de	  OR	  aanwezig	  te	  laten	  zijn	  bij	  de	  koffieochtend?.	  Is	  niet	  
direct	  nodig.	  Onderwerpen	  die	  naar	  OR	  moeten	  komen	  via	  Michiel	  bij	  Erwin	  terecht.	  
Janet:	  is	  er	  een	  mogelijkheid	  om	  half	  8	  te	  starten?	  even	  wachten	  tot	  nieuwe	  bezetting	  OR	  vastgesteld	  
is	  en	  dan	  een	  besluit	  nemen.	  
	  
12. SLUITING	  

Data	  OR	  vergaderingen	  2017-‐2018	  
10	  oktober	  2017	  	  
14	  november	  2017(zakelijke	  
ouderavond)	  
12	  december	  2017	  
16	  januari	  2018	  
13	  februari	  2018	  
13	  maart	  2018	  
10	  april	  2018	  
22	  mei	  2018	  
12	  juni	  2018	  
10	  juli	  2018	  
 


