
Notulen OR vergadering dinsdag 16 juni 2015 

Afwezig:  Grace 

1. Welkom 

Monique heet iedereen welkom. 

Trea bedankt de OR leden voor hun inzet met een stukje taart. 

 

2. Verslag vorige vergadering 

Over het verslag van de vorige vergadering zijn geen opmerkingen. 

Verschillende leden van de OR missen de actielijst bij de vorige notulen. 

 

3. Ingekomen post en mededelingen 

Er is geen post binnen gekomen voor de OR.  

 

4. Mededelingen school/ Kleurencirkel 

Beide MR- en hebben nog  geen positief advies uitgebracht over de fusie . Voor donderdag as 

hopen we dat dat alsnog gaat gebeuren. Bij een fusie zullen ook beide  OR-en  samengaan.  

Volgend jaar wordt dus een overgangsjaar. 

Op 30 juni is er een bijeenkomst op school voor ouders. 

 

5. Mededelingen overblijven.  

De overblijfmoeders willen graag weten wat er volgend schooljaar gaat veranderen.  

Trea neemt dit mee. 

 

6. Evaluatie avondvierdaagse 

De avondvierdaagse is prima verlopen! Complimenten aan Gracie en Debby.  Op de eerste 

dag is er een  probleempje geweest op de vijf kilometer. De  Facebook oproep heeft 

geholpen, er zijn  verder geen problemen geweest. Erik geeft aan volgend jaar weer te willen 

helpen op een drinkpost. 

 

7. Voortgang laatste schooldag 

 IJsjes zijn geregeld. Loeff komt met verschillende smaken. Ook is er rekening gehouden met 

dieetwensen. Leon heeft om half negen een afscheidsreceptie zodat ouders persoonlijk 

afscheid kunnen nemen.  Trea gaat nog achter de geluidsinstallatie aan zodat dit goed 

voorbereid is.  Op  de laatste schooldag zullen ook de kinderen van de Kleurencirkel aanwezig 

zijn. Zij zullen ook een optreden verzorgen. 

 

8. Evaluatie taken OR 

Iedereen is tevreden over het verloop van dit schooljaar. Iedereen heeft op zijn eigen manier 

een goede bijdrage geleverd. Volgend jaar de ouderraad van de Kleurencirkel laten 

integreren en aan laten haken bij de verschillende werkgroepen. 

 

 



9. Rondvraag  

Pascal wil graag van het buttonapparaat af. Dit mag op school geplaatst worden. 

Zijn de douches in de gymzaal wel schoon genoeg?  Trea informeert. 

 

10. Sluiting 

 De vergaderdag volgend jaar blijft voorlopig de dinsdagavond. Het aantal vergaderingen 

word aangepast naar acht keer. 

 

Aktielijst: 

Veranderingen overblijven volgend jaar: Trea 

Geluidsinstallatie regelen: Trea 

Bellen naar de gemeente: Trea 

 


