o.b.s. De Nijenoert
Nijenoertweg 38b, Leek
Postbus 199
9350 AD Leek
0594 514815
www.nijenoert-leek.nl

Verslag vergadering oudervereniging
Datum: 14-11-2017
Aanwezig:

Peter Pijlman, Monique Hendriksen, Marijt Belga, Albertine Geerts,Hannie
Hoenderken,Margien Mekkes,Susanne van der Hoek,Marloes
Knol(voorzitter),Greta Dijkstra,Laura Heys,Annemarie Helmholt,Karin
Wagenaar(notulist)

1. Opening
Marloes opent de vergadering

2. Notulen 11-09-2017
Geen opmerkingen, hierbij zijn de notulen vastgesteld.
3. Ingekomen stukken
Geen ingekomen stukken.
4. MR / GMR
MR:
De informatie avond over continu rooster was een succes.
De MR gaat drie scholen bezoeken om informatie te krijgen over het continurooster.
Via de nieuwsbrief worden ouders op de hoogte gebracht.
Er is een nieuw MR-lid,Ineke v/d Veen.
GMR:
Geen ingekomen stukken,de GMR zoekt wel nieuwe leden.
5. Punten ter bespreking
a. Mededelingen school
Elske van de Molen gaat 2 dagen per week minder werken.
TMO:Marco Smit(coordinator) stopt.Marco kan op een andere locatie van SKSG
meer uren krijgen.
Peter heeft overleg met de TMO,ook de punten die ouders aan hebbben
gegeven tijdens de informatieve ouderavond worden hierin meegenomen.

b. Informatieve ouderavond
De informatieve ouderavond was een succes,er waren ong.60 ouders aanwezig.
Beja Koops gaf informatie over de voor-en nadelen van het continurooster.

c. Sinterklaas

De sinterklaascommissie is druk bezig om er weer een leuk feest van te maken.
d. Toneel
de toneelcommissie is druk bezig,alles loopt voorspoedig.
e. Kerst
de kerstcommissie hebben met elkaar contact wat er geregeld moet worden.
f. Excursies
Laura(penningmeester) kreeg een vraag van leerkracht of er ook geld was om
een eenmalige excursie te bekostigen.
Laura geeft aan dat de excursie niet begroot is.
We hebben afgesproken dat de excursies niet afhankelijk moet zijn van een
leerkracht.
Als er een excursie georganiseerd wordt door een groep,moet deze excursie elk
jaar in dezelfde groep plaatsvinden.
Peter gaat dit overleggen met de leerkrachten en komt hierop terug

Rondvraag
Niemand heeft iets voor de rondvraag

Vriendelijke Groeten,
Karin Wagenaar

De volgende vergadering is 22 januari 2018.
Fijne feestdagen!

