Postadres:
Postbus 123
4800 AC Etten-Leur
Bezoekadres:
Kraanvogel 22
4872 SB Etten-Leur

Telefoonnummer:
076-5040422
E-mailadres:
info@springplankettenleur.nl
Site:
www.springplankettenleur.nl

Ouderraad
Basisschool De Springplank
Agenda Ouderraadvergadering nr. 1 Ouderraad d.d. 28-8-14 Aanvang 19.30 uur
Voorzitter:
Wendy
Secretaris:
Carola
Notulen:
Carina
Aanwezig van het team:
Marcel
Afmeldingen:
Carola
1.
Opening en vaststellen definitieve agenda
2.
Goedkeuring Notulen en actielijst
a.
Vergaderings schema voor 2014 is aangepast namelijk
28-08-14
11-12-14
23-04-14
25-09-14
22-01-14
21-05-14
30-10-14
26-02-14
18-06-14
27-11-14
26-03-14
16-07-14
b.
Actielijst
Verdere openstaande punten zijn afgehandeld, behalve Partytent maar
Deborah is daar bijna zo ver mee, volgende vergadering geeft zij daar
uitsluitsel over.
c.
Bijgewerkte lijst hulpouders.
Donderdag 4-9-14 gaat de nieuwe lijst voor Hulpouders mee.
Carina merkt op dat dat nog moet worden aangepast zodat opa’s en oma’s
MP
ook op de aanhef komen, Marcel zal dit aanpassen.
Zodra de lijsten binnen zijn, gaat Carina ze zsm verwerken
3.
Mededelingen en post
a.
Directie:
Nog geen nieuws vanwege eerste vergadering na de zomervakantie.
Nieuwe start schooljaar 2014/2015 is prima verlopen.
Alle kinderen weer aanwezig.
Infoavond: Iedereen is aanwezig. Andere manier dit keer, geen presentatie
van 1,5 uur maar kraampjes met info van Or, school en evt gerelateerde
partners enz.
b.
Vanuit en voor de Medezeggenschapsraad
Nog geen mededelingen. Voorzitter verzoekt of Marcel nieuwe vergaderdata
kan aanleveren wanneer deze bekend zijn, MR heeft eerste vergadering 4-914.
Ook wordt verzocht of er een lid van de MR deel komt nemen bij de
vergaderingen van de OR.
Ook dit zal Marcel meenemen en inbrengen bij de eerste vergadering.
c.

d.
e.

f.

Voorzitter OR
Hoe is het met de website? Is aangepast. Marcel heeft iemand die de site
bijhoudt
Secretaris
Penningmeester
Brief vrijwillige ouderbijdrage wordt nog aangepast en gaat ook 4-9-14 mee
met de leerlingen.
OR-leden
Er zijn wat fouten in de kalender gevonden, Carina zal deze nog aangeven bij
Marcel via de mail.

4
a.
5.
6.

Marcel zal nog doormailen aan de Or-leden, welke leerkrachten gepland zijn
bij welke werkgroepen.
Carola kan dan voor de volgende vergadering een nieuwe versie maken van
de planning werkgroepen Team en OR.
Edwin: het nieuwe info krantje: het gekwaak zal 4-98-14 de eerste uitgifte
kennen. Edwin gaat nog wat stukje met leerlingen regelen en toevoegen.
Werkgroepen
Nieuw overzicht met werkgroepen en geplande OR leden en teamleden
volgt
Rondvraag
Sluiting 20.30 uur
Volgende vergadering 25 september 2014 om 19.30 uur

