
	  
	  

	   	  
	  

	  
	  

Notulen	  31	  oktober	  Ouderraad	  vergadering	  OBS	  “De	  Mienskip”	  	  
	  
Aanwezig	  

	  
Erwin	  Bremer	  

	  
Michiel	  Zijlstra	  

	  
Elbrich	  de	  Poel	  

	  

	   John	  Orie	   Hester	  Klompmaker	   Suzanne	  Ploegsma	   	  
	   	   Tineke	  Nieuwenhuis	   Anke	  van	  Dijk	   	  
	   	   	   	   	  

1. OPENING	  
Hielke,	  Peter	  en	  Janet	  zijn	  afgemeld.	  
	  
2. VASTSTELLEN	  NOTULEN	  
Akkoord	  
	  
3. VASTSTELLEN	  AGENDA	  
Financiën	  
	  
4. INGEKOMEN	  STUKKEN	  EN	  MEDEDELINGEN	  	  	  	  
10	  nieuwe	  	  aanmeldingen	  van	  leerlingen	  
Verkeerskrantje	  VVN	  
	  
5. MEDEDELINGEN	  VAN	  DE	  MEDEZEGGENSCHAPSRAAD	  
	  	  	  	  	  	  Stukken	  zakelijke	  ouderavond	  zijn	  gemaild	  
	  
6. MEDEDELINGEN	  VAN	  HET	  TEAM	  
	  	  	  	  	  	  	  -‐	  
	  
7. LIEF	  EN	  LEED	  	  
	  	  	  	  	  	  -‐	  
8. AGENDA	  
8a	  ALGEMEEN	  
•	  Skoalklapper/Social	  Schools	  
Adverteerders	  hebben	  bij	  de	  factuur	  een	  bericht	  gehad	  dat	  SK	  stopt.	  Ook	  in	  nieuwsbrief	  een	  melding	  
gemaakt.	  
Bedankkaartje	  vanuit	  de	  kinderen	  is	  nog	  niet	  verstuurd.	  Anke	  neemt	  dit	  mee	  naar	  het	  team	  en	  
probeert	  dit	  deze	  maand	  nog	  te	  regelen.	  John	  stuurt	  de	  adressen	  naar	  Anke	  (	  22	  adverteerders).	  
Social	  Schools	  moet	  vorm	  gaan	  krijgen	  in	  de	  toekomst.	  
	  
•	  Organisatie	  OR/Draaiboek	  
Veel	  binnengekomen.	  Wordt	  een	  mooi	  intern	  groeidocument.	  
	  
•	  Schoolplein	  
Gouden	  schoolpluim	  voor	  inzet	  hulpouders	  bij	  plein.	  
	  
•	  Zakelijke	  ouderavond	  
Tineke	  zal	  stukken	  mailen	  naar	  iedereen.	  
	  
8B	  FEESTEN	  EN	  VIERINGEN	  
•	  Sinterklaas	  
Datum	  voor	  het	  schoenzetten	  wordt	  meegenomen	  naar	  team	  en	  teruggekoppeld.	  
13	  november	  verlanglijstjes	  uitdelen,	  mailen	  naar	  Anke.	  17	  november	  ophalen.	  
Elbrich	  en	  Tineke	  delen	  in	  op	  20	  november.	  



Inkopen	  op	  4	  dec.	  
Aanwezig	  5	  dec.:	  Suzanne,	  Tineke	  
Fotograaf:	  Irene	  en	  Monique	  Hoekstra,	  Suzanne	  benadert	  ze.	  
	  
•	  Internationale	  gasten	  
OR	  hoeft	  verder	  niets	  te	  doen	  met	  betrekking	  tot	  organisatie.	  
	  
•	  Kerstmarkt	  
-‐Er	  komt	  een	  kraam	  op	  de	  kerstmarkt	  waarin	  spullen	  worden	  verkocht	  voor	  een	  goed	  doel.	  
-‐Mienskip	  zal	  ook	  betrokken	  worden	  bij	  opening	  kerstmarkt	  in	  de	  vorm	  van	  een	  kerstkoor.	  	  
Bewoners	  Haersmahiem	  ook	  uitnodigen	  voor	  de	  opening	  van	  de	  kerstmarkt	  indien	  dit	  mogelijk	  is.	  
-‐Mienskip	  beheert	  de	  ijsbaan.	  
-‐Opbrengst	  gaat	  naar	  goed	  doel:	  tovertafel	  Haersmahiem	  (wordt	  nog	  even	  nagevraagd	  of	  dat	  een	  
goed	  idee	  is	  in	  verband	  met	  de	  actie	  van	  Coöp)	  
-‐Koek	  en	  zopie	  aanbieden	  (wordt	  nog	  nagevraagd	  of	  daar	  een	  vergunning	  voor	  nodig	  is)	  
-‐Haersmahiem	  	  is	  druk	  bezig	  met	  breien.	  (Misschien	  kan	  er	  nog	  wol	  via	  Greetje	  geregeld	  worden?)	  
Samen	  met	  de	  kinderen	  iets	  maken	  lukt	  logistiek	  niet	  zo	  goed	  i.v.m.	  rust-‐	  en	  pauzemomenten.	  
-‐Op	  de	  Mienskip	  wordt	  een	  moment	  gecreëerd	  om	  bezig	  te	  gaan	  met	  het	  maken	  van	  de	  producten	  
die	  verkocht	  gaan	  worden.	  
	  
8C	  VERKEERSVEILIGE	  SCHOOL	  
•lichtjesbrigade	  ANWB	  ©Tineke	  
Is	  aangevraagd	  en	  wordt	  ingezet.	  Stelt	  niet	  veel	  voor	  maar	  gaat	  om	  bewustwording.	  Ook	  
bewustwording	  van	  zichtbaarheid	  voetgangers.	  Zouden	  we	  volgend	  jaar	  nog	  meer	  aandacht	  aan	  
mogen	  besteden.	  
•verkeerspakket	  VVN	  
Pakket	  is	  ingezet.	  Verkeersprobleem	  niet	  opgelost	  uiteraard.	  Misschien	  is	  het	  een	  idee	  om	  een	  
ludieke	  actie	  in	  te	  zetten	  als	  signaal	  naar	  gemeente	  of	  een	  petitie	  vanuit	  de	  ouders.	  Daarnaast	  toch	  
nog	  een	  keer	  bekijken	  of	  het	  werken	  met	  groene	  en	  rode	  kaarten	  mogelijk	  is	  en	  ouders	  meer	  bewust	  
maakt.	  Tineke	  neemt	  dit	  op	  met	  Michiel.	  
	  
9. ACTIELIJST	  
Actie	  OR wie wanneer 
Draaiboek OR invullen allen ZSM 
Sinterklaas	  voorbereidingen	   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.	  
Ouderbijdrage,	  stichting	  leerplan	   Erwin,	  Michiel	   	  
Actie	  Team 	   	  
Tekeningetjes voor adverteerders SK leerlingen	   zsm	  
Datum schoen zetten + uitdelen verlanglijstjes Anke	   13	  november	  
Controleren margedagen Anke	   	  
Nieuwsbrief 	   	  
	   	   	  
	  
	  
10. RONDVRAAG	  
Elbrich:	  Zijn	  de	  leerlingen	  op	  15	  en	  22	  november	  vrij?	  	  
Hester:	  Onduidelijke	  kaarten	  topografie	  om	  mee	  te	  oefenen.	  Vindt	  het	  onwennig	  voelen	  om	  	  nog	  
naar	  OR	  	  te	  moeten	  wanneer	  de	  kinderen	  niet	  meer	  op	  school	  zitten.	  Zou	  ook	  de	  bedoeling	  zijn	  om	  
na	  de	  vakantie	  nog	  2x	  aanwezig	  te	  moeten	  zijn	  waarvan	  2e	  keer	  	  het	  afscheidsmoment	  is.	  Maar	  
misschien	  goed	  om	  eens	  te	  kijken	  of	  we	  dit	  zo	  willen	  houden	  wanneer	  de	  kinderen	  van	  school	  zijn.	  	  



Anke:	  Dank	  voor	  de	  traktatie	  op	  leerkrachtendag!	  
Michiel:	  Veel	  	  acties	  in	  dezelfde	  periode	  (kinderpostzegels,	  clubactie	  etc.).	  Alleen	  kinderpostzegels	  is	  
vanuit	  school	  georganiseerd	  
	  
11. SLUITING	  

Data	  OR	  vergaderingen	  2017-‐2018	  
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	  
 


