NOTULEN STG. OUDERRAAD (S.O.R.)
sor.vlasgaard@gmail.com

Datum:

14 mei 2018

Aanwezig:

Anke Suijs (voorzitter)
Willemien Manders (leerkracht)
Pierrette Cober (penningmeester)
Ouderraadsleden:
Patricia v.d. Zanden
Birgit van Melis
Marja v.d. Burgt

Notulist:

Wendy van Boekel (secretaris)

1. Opening
De vergadering wordt geopend.
2. Notulen vorige vergadering
De notulen van de vergadering d.d. 26 maart jl. worden goedgekeurd en vastgesteld.
Er wordt een interne en externe versie gemaakt.
3. Mededelingen dagelijks bestuur
- In het register van de Kamer van Koophandel is een wijziging doorgevoerd met betrekking tot de
SOR. W. is als medebestuurder ingeschreven, en
- er is binnen de ouderraad van Basisschool de Wizzert onduidelijkheid over het aanspreekpunt
van Basisschool de Vlasgaard voor het gezamenlijk versieren van de ruimtes. De decoratie wordt
per werkgroep verzorgd, waardoor er geen directe contactpersoon kan worden aangewezen. Er
dient door Basisschool De Wizzert een e-mailbericht te worden gezonden naar het e-mailadres
van SOR, waarna de betreffende werkgroep hierop zal reageren.
4. Ingekomen post
Er zijn geen relevante poststukken ontvangen.
5. Lief & Leed
N.v.t.
6. Werkgroepen – evaluaties
Goede doelen
- De activiteit is zeer goed verlopen;
- ondanks de regenachtige dag was er een hoge opkomst, en

- er is een mooi bedrag opgehaald, dat reeds aan Compostella is geschonken.
Koningsspelen
- Het evenement is goed opgezet door de werkgroep;
- het ontbijt is prima verlopen;
- hoewel de muziekinstallatie niet goed functioneerde, is er volop door de leerlingen gedanst;
- onderbouw:
o de leerlingen hoeven in het vervolg geen bestek meer mee te nemen voor het ontbijt,
omdat de broodjes door de ouders worden gesmeerd;
o de leerlingen hebben genoten van de leuke spelletjes;
o de workshop Capoeira werd enthousiast door iedereen ontvangen, en
o de locatie was goed;
- bovenbouw:
o de leerlingen vonden de activiteiten erg leuk;
o het fietsen in groepjes ging prima, en
o er dient meer tijd te worden gereserveerd voor de diverse locatiewisselingen.
Schoolvoetbal
Het evenement was heel succesvol;
- omdat het schoolvoetbal geen daadwerkelijke schoolactiviteit is, wordt hiervoor geen werkgroep
gevormd. Het evenement dient wel als agendapunt te worden opgenomen in de vergaderingen
in de maand januari, en
- B. zal alle relevante documenten naar het e-mailadres van SOR zenden, zodat dit in de toekomst
goed vindbaar en gemakkelijk te raadplegen is.
7. Werkgroepen – stand van zaken
Schoolreisjes
- Het was moeilijk om budgettair een eerlijke verdeling te maken. Voor het schoolreisje van de
groepen 3 en 4 werden de kosten hoger wegens extra begeleiding om de veiligheid van alle
leerlingen te waarborgen. Deze kosten worden door SOR gedragen. Er wordt nog gekeken of er
op zaken bezuinigd kan worden, en
- de ervaring leert dat de schoolreisjes steeds duurder worden, waardoor op termijn wellicht de
ouderbijdrage iets zal wijzigen.
Afscheidsavond groep 8
- De afscheidsavond wordt gehouden op dinsdag 3 juli a.s., en
- de leerkrachten zoeken nog ondersteuning door 2 ouders voor het horeca-gedeelte. W. heeft
zich hiervoor aangemeld.
8. Aanvraag Jeelo
n.v.t.
9. Mededelingen MR/directie
n.v.t.

10. Ouderbedankactiviteit
In het verleden bleek er weinig animo te zijn voor de ouderbedankactiviteit. In de toekomst zal deze
activiteit hoogstwaarschijnlijk wijzigen en wordt wellicht de samenwerking met de SOR gezocht.
11. Documenten SOR
Documenten die relevant zijn voor (de activiteiten van) SOR kunnen naar het e-mailadres van de SOR
worden gemaild, waarna ze door W. worden geadministreerd.
12. Rondvraag
- Basisschool de Vlasgaard beschikt momenteel niet over uniforme en herkenbare kleding voor de
leerlingen tijdens activiteiten en uitstapjes. Dit is wel zeer wenselijk, waardoor er door ieder lid
van SOR wordt bekeken of een leverancier voor T-shirts met bedrukking kan worden gevonden.
Er dienen 50 shirts per leerjaar te worden aangeschaft. De kosten kunnen na overleg en
akkoordbevinding worden gedragen door SOR;
- M. heeft besloten om volgend schooljaar niet meer als lid aan SOR deel te nemen;
- er moet op korte termijn een etentje voor de leerkrachten en leden van SOR worden gepland.
W. stuurt iedereen een uitnodiging via datumprikker, en
- op vrijdag 1 juni a.s. staat het volgende overleg met directie, MR en SOR gepland. P. en W.
zullen vanuit SOR naar deze afspraak gaan.
13. Sluiting
De vergadering wordt gesloten.
De volgende vergadering is donderdag 5 juli a.s. om 19.00 uur.

Indeling SOR-leden (+ leerkrachten) 2017-2018:
 Schoolfoto’s
: Monique
(Hendrik + Patricia)
 Sint
: Christel
(Lisa + Elly)
 Kerst
: Emmy & Birgit
(Rieky + Patricia)
 Carnaval
: Anke + Wendy
(Rieky + Rinske)
 Koningsspelen
: Christel & Marja & Nancy
(Hendrik, Sanne, Suzanne, Patricia)
 Goede doelen
: Emmy & Nancy
(Rieky + Patricia)
 Schoolreisjes
: Pierrette (& Patricia)
(Bernadet + Patricia)
 Thema-avond
: Marja
 Klasse-ouders
: Anke & Christel
 Open dag/ info-avond
: Monique
(Sonja + Marielle)
 Afscheidsavond groep 8
: Willemien
 Kinderboekenweek okt.2018
: Emmy
(Sonja)

Data vergadering 2017-2018:
 05/07/2018

