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

Datum:

5 juli 2018

Aanwezig:

Willemien Manders (leerkracht)
Sonja Falize (leerkracht)
Pierrette Cober (penningmeester)
Ouderraadsleden:
Birgit van Melis

Notulist:

Wendy van Boekel (secretaris)

1. Opening
De vergadering wordt geopend.
2. Notulen vorige vergadering
De notulen van de vergadering d.d. 14 mei jl. worden goedgekeurd en vastgesteld.
Er wordt een interne en externe versie gemaakt.
3. Mededelingen dagelijks bestuur
N.v.t.
4. Ingekomen post
Er zijn geen relevante poststukken ontvangen.
5. Lief & Leed
- Juf S. gaat in september trouwen, en
- juf A. en juf B. hebben dit schooljaar hun 40-jarig jubileum gevierd.
6. Werkgroepen – evaluaties
Schoolreisjes
- De uitstapjes zijn goed verlopen;
- de leerlingen waren door de uniforme T-shirts goed herkenbaar, en
- ervaring leert dat het schoolreisje naar Dippie Doe steeds duurder wordt. Wellicht moet volgend
jaar naar een alternatief worden gezocht.
Afscheidsavond groep 8
- De avond is goed verlopen, zoals bleek uit de positieve reacties die zijn ontvangen;
- voor de kinderen is de eindtijd wellicht iets te laat, en
- er moet volgend jaar overwogen worden om het bier niet uit de tap maar in flesjes te serveren.

7. Werkgroepen – stand van zaken
Schoolfoto’s
- M. zit namens SOR in de werkgroep;
- de hulpouders voor beide dagen zijn geregeld, en
- de voorbereidingen verlopen goed.
Kinderboekenweek
- E. zit namens SOR in de werkgroep, en
- de voorbereidingen zijn in volle gang en verlopen naar wens.
8. Aanvraag Jeelo
N.v.t.
9. Mededelingen MR/directie
N.v.t.
10. SOR 2018-2019
- Inmiddels hebben zich 4 mogelijk nieuwe leden voor de SOR aangemeld. W. stuurt hen een
uitnodiging voor de eerste vergadering in het nieuwe schooljaar op 10 september 2018, en
- vanwege het huidige aantal leden in de SOR kan nog geen indeling per werkgroep worden
gemaakt. Om de voortgang van naderende activiteiten te waarborgen is B. ingedeeld bij de
werkgroep Kerst en W. bij de werkgroep Sinterklaas.
11. Project kast podium & zolderruimte opruimen
Een groot gedeelte van de inventaris van de SOR is onlangs bekeken. Het heeft de voorkeur om alle
spullen gezamenlijk in een kast op te slaan. Op korte termijn worden data gepland om de spullen te
verplaatsen en te registreren.
12. Inventaris SOR registreren
Op korte termijn worden data gepland om de inventaris van SOR te registreren.
13. Rondvraag
N.v.t.
14. Sluiting
De vergadering wordt gesloten.
De volgende vergadering is maandag 10 september a.s. om 20.00 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)

