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Agenda
1. Opening
2. Schoolzaken
3. Mededelingen/binnengekomen stukken/lief-en-leed pot
4. Verslag vergadering 13 januari 2014
5. Evaluatie Informatieavond, Open Avond, Open Dag en After Cito Pizza Party
6. Besteding geld aankleding binnen-/buitenruimte
7. Financieel verslag
8. Diploma-uitreiking 30/6, 1/7 en 2/7
9. Rondvraag
10. Sluiting (eerstvolgende vergadering: maandag 12 mei 2014 om 19.30 uur)
1.
Opening
Petra is iets later, daarom opent Wim alvast de vergadering. Stephanie heeft zich voor vanavond
afgemeld.
2.

Schoolzaken

Monique Hallegraeff neemt kort de schoolzaken door. Met spanning wordt uitgekeken naar het
aantal aanmeldingen van nieuwe brugklassers. Dit zal rond 19 maart bekend zijn.
Er heeft inmiddels een ouderklankbordgroep plaatsgehad. De opkomst was groter dan de
vorige keer, alleen gaven enkele ouders aan dat het te lang van te voren werd aangekondigd,
zodat ze het op het moment zelf weer waren vergeten. De volgende keer zal school kort van te
voren nog een reminder sturen.
De projectweken en buitenlandreizen komen er weer aan. MH geeft aan

dat school gaat nadenken over de invulling hiervan in het volgende schooljaar.
Steeds weer blijkt dat de reizen voor sommige ouders echt duur zijn. School gaat
kijken hoe een aanbod kan worden samengesteld dat voor ouders én school
betaalbaar blijft. Joyce vraagt of dan ook de reizen naar Rome en Griekenland voor de vwoleerlingen komen te vervallen. Die verheugen zich daar juist erg op, geeft ze aan. MH zegt dat
die reizen, of in ieder geval Rome óf Griekenland, gewoon doorgaan.
3.
Mededelingen/binnengekomen stukken/lief- en leedpot
Er is geen nieuw lief en leed. Petra geeft aan dat ze de laatste nieuwsbrief erg lang vond, te
lang om helemaal te lezen. Vandaar waarschijnlijk ook dat de oproep van de OR in die
nieuwsbrief geen nieuwe aanmeldingen heeft opgeleverd. DP zal via Alwine nog een aparte
brief van de OR naar alle ouders laten sturen. Hopelijk levert dat nieuwe OR-leden op.
4.
Verslag vergadering 13 januari 2014
Het verslag wordt goedgekeurd en kan op de site worden geplaatst.
5.
Evaluatie Informatieavond, Open Avond, Open Dag en After Cito Pizza Party
Dominique zegt dat ze het verhaal van Niels Hartenberg erg goed vond op de Informatieavond.
MH vond dat ook, maar geeft wel aan dat het verhaal iets minder gedetailleerd kan. Voor de
afwisseling is het misschien goed volgend jaar twee of drie sprekers te hebben.
Margriet had per mail nog een goede suggestie, aldus MH: het duurt lang tijdens de route op
de Open Dag voor de ouders bij het koffiepunt aankomen. Misschien is het goed ergens eerder
op de route ook al koffie te schenken. Verder waren er op de Open Avond en Open Dag veel
positieve geluiden van ouders.
De After Cito Pizza Party verliep prima. Wel beraadt school zich over de opbrengst ervan; levert
het echt meer leerlingen op? Er wordt geprobeerd hier een antwoord op te krijgen.
6.
Besteding aankleding binnen-/buitenruimte
Allette geeft aan dat er 1500 euro te besteden is. Desiree had drie opties geschetst:
1) de wand van de theaterzaal zou opnieuw aangekleed kunnen worden. Kosten 1500 euro.
2) De talentenwand kan nog verder opgepimpt worden. Kosten 500 euro.
3) Al eerder hebben leerlingen foto’s gemaakt die kunnen worden afgedrukt op canvas en in
steigerbuizenframes worden opgehangen in de school. Kosten 1500 euro.
De OR kiest unaniem voor het fotoproject, omdat daarbij ook werk van de leerlingen zelf is
betrokken. Bovendien kunnen de foto’s elke paar jaar relatief makkelijk ververst worden.
Allette zal dit doorgeven aan Desiree.
7.
Financieel verslag
De verkoop van Sint- en Pietenpakken heeft iets meer opgebracht dan was begroot. De
jaarvergadering heeft dit schooljaar niets gekost. De mediatheek heeft het besteedbare bedrag
grotendeels opgebruikt, van de sectie muziek is nog niets vernomen. Ook het bedrag dat was
gereserveerd voor de Kerstmarkt is niet gebruikt.
De ouderbijdrage moet nog komen. Allette zal informeren bij school

hoeveel er van vorig jaar uiteindelijk daadwerkelijk is geïnd, en of de OR daar
nog iets van krijgt.
8.
Voorbereidingen diploma-uitreikingen 30/6, 1/7, 2/7
Allette heeft de planning bekeken; er hoeft nu nog niet veel te worden voorbereid. Wel is de
vraag: worden er dit jaar weer corsages gemaakt door de OR? En worden er echte of
kunstbloemen gebruikt om op te hangen als versiering? Op de tafels kunnen dan echte
bloemen worden neergezet.
Allette zal aan Desiree vragen of zij weet waar mooie en betaalbare kunstbloemen te krijgen
zijn. Eventueel kan de 500 euro die niet werd gebruikt voor de Kerstmarkt hieraan besteed
worden. Petra kijkt in de nota’s van de vorige diploma-uitreiking hoeveel bloemen er nodig zijn.
Bovendien zal Allette aan Desiree vragen of die een leuk alternatief zou hebben voor de
corsages.
Op vrijdag 27/6 wordt de school versierd. Reserveer de datum alvast!
Allette zal voor de volgende vergadering het takenpakket van de diploma-uitreikingen
rondmailen, zodat de taken kunnen worden verdeeld.
9.
Rondvraag
Hans vraagt of het klopt dat er problemen waren met de kantine. Dat had hij van zijn dochter
gehoord. MH geeft aan dat er een conflict is met de cateraar en dat school druk bezig is een
andere cateraar aan te stellen.
10. Sluiting
Om 20.30 uur sluit Petra de vergadering. De volgende vergadering vindt plaats op maandag 12
mei 2014 om 19.30 uur.

