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Datum overleg      : maandag 8 januari 2018     11119999::::33330000    uuruuruuruur 

 

 

Aanwezig: Jos, Roel, Evelyn, Han-Rogier, Moniek, Roel, Marianne, Carolien, Evelyn, 

Marieke, Dorien, Oda, Annemarie, Marco, Dennis, Jolyn, Astrid 

 

1. Opening 

19.37 opent Jos de vergadering, kennismakingsronde met OR-leden 

 

2. Notulen vorige vergadering 

 

3. Mededelingen  

 

4. Formatie 

 

5. Schoolgids/schooljaarverslag/schooljaarplan –afstemming gegevens 

 

6. Schooltijden  

 

7. Schoolbegroting 

 

OR-gelden en overblijfgelden:  

- Er is een reserve wat betreft OR-gelden en overblijfgelden 

- Deze bijeenkomst wordt gebruikt om mogelijke investeringsdoelen te bespreken 

 

Besproken wordt of de gelden van de OR en de gelden van de overblijf gescheiden dienen 

te blijven? In eerste instantie blijft dit gescheiden en wordt afgewacht welk besluit wordt 

genomen ten aanzien van Andere Tijden. 

 

Uiteindelijke voorstel: aanpak van beide schoolpleinen, waarbij een duidelijke verdeling 

van het grote en het kleine plein (zie bijlage) 

 

Mogelijkheden: 

Kinderen vragen hoe hun ideale schoolplein eruit ziet, en over tien jaar? Vraag voor de 

leerlingenraad? Hier een bepaald thema aan hangen, duurzaamheid, toekomstgericht? 

 

Wie zou zich hier, liefst kostenloos, over zou willen buigen? Trainees, iemand die er vanuit 

de opleiding een opdracht aan heeft? Ouders? 

Kleine commissie, met lkr, ouders en kinderen vormen om dit plan verder te ontwikkelen. 

 



Basisdingen eerst aanpakken: aanzicht, hek netjes, baskets… daarna invulling geven aan 

de rest van het plein. 

 

Alita benaderen om haar te vragen of ze dit wil inbrengen in de leerlingenraad.  

Tijdspad moet ook helder zijn. 

 

Wie wil in de speelpleincommissie:  

- Henriëtte (onderbouw + 2 ouders.)  

 

Actiepunten: 

- Marco (huurder vragen over subsidie aanvragen, vraagt ouder W.H. voor 

ontwerp, dhr G. vt groenvoorziening ) 

- Han-Rogier vraagt Alita -> Leerlingenraad 

- Voor voorjaarvakantie hebben we een beeld van hoe het plein eruit moet komen 

te zien (llnraad), daarna W.H. vragen of het mogelijk is, daarna terugkoppeling 

- Kinderen uit llnraad sparren met de kinderen van de groep. Onderbouw ook 

mee laten denken en delen. Deze ideeën ook terug laten komen in de lllnraad, 

kort na de voorjaarsvakantie. 

-  Lln verzamelen ideeën, schiften, 

- Plattegrond opvragen van het schoolplein en omgeving bij de gemeente -> 

Marco 

 

Communiceren met OR: in vergadering.  

 

8. Jaarplanning  

 

9. WVTTK / rondvraag  (GMR 20 november) 

 

10. Sluiting om 20:58 uur 
 


