NOTULEN STG. OUDERRAAD (S.O.R.)
sor.vlasgaard@gmail.com
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21 januari 219

Aanwezig:

Wendy van Boekel (voorzitter)
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Anja Verwegen
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Penningmeester
Wendy Kuijpers
Birgit van Melis
Gyselle Hoevenaars
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Willemien Manders (leerkracht)

Notulist:

Coby Bras (secretaris)



Opening
W. opent de vergadering.



Notulen vorige vergadering
De notulen van de vergadering d.d. 19 november zijn goed gekeurd.



Mededelingen dagelijks bestuur
- Brandoefening heeft W. met C. besproken, C. adviseert om dit met P. te bespreken. P. is
contactpersoon vanuit de Vlasgaard, G. bespreekt de momenten van brandoefeningen met
P.
- Vraag van W. was om nieuwe kerstbomen voor ieder cluster aan te schaffen na dek kerst
(ivm uitverkoop). Er zijn inmiddels voor ieder cluster nieuwe kerstbomen aangeschaft.
- Er is een rekening van de Jumbo gekomen die P. niet kan plaatsen, andere leden weten ook
niet waar dit bedrag van kan zijn. P. neemt contact op met de Jumbo waar dit bedrag
vandaan komt.
- Vanavond laatste vergadering van B., W. bedankt B. voor haar bijdrage binnen de SOR. Birgit
blijft betrokken bij diverse werkgroepen.



Mededelingen MR en directie
Geen mededelingen.



Ingekomen post
Geen relevante poststukken ontvangen.



Lief & Leed
Er is een kaartje naar meneer Hendrik gestuurd.



Werkgroepen - Evaluatie
- Sinterklaas; Dag is goed verlopen, intocht was goed. Misschien volgend jaar een draaiboek
voor Pieten. Het was moeilijk om aan pieten te komen, waardoor we vrij jonge pieten
hadden en dus sommige waren bekend en herkent. Drum workshop was leuk.
- Goede doelen week; Goede opbrengst, markt is goed ervaren. Communicatie naar ouders
kon beter, oa wat de leerlingen mee moesten nemen. Verder is de werkgroep niet
geëvalueerd, deze werkgroep is ieder jaar anders van opzet dus ook niet zinvol om te
evalueren.
- Kerst; De Kerstmannen en vuurkorven buiten maakte een gezellige sfeer onder de ouders,
misschien volgend jaar in een andere hoek op het schoolplein omdat er op deze plek veel
wind is waardoor de vuurkorven moeilijk branden. Toneel en eten in de klas ging goed.


-

Werkgroepen – stand van zaken
Carnaval; Zo goed als geregeld, de werkgroep hoopt dat ze nog groen licht krijgen om de aula te
kunnen gebruiken. Er is nog contact met de Wizzert over de tent en consumpties, tevens de
bonnen/munten die nog geregeld moeten worden
Schoolvoetbal; KNVB heeft school benaderd voor schoolvoetbal, op deze mail is gereageerd. Hier
doet groep 5 en 6 aan mee. Later kwam de schoolvoetbal van Uden, hier doen groep 7 en 8 aan mee.
Door de onduidelijkheid zijn er veel afmeldingen, B. hoopt een team bij elkaar te krijgen.
Koningsspelen; Voor de bovenbouw is het geregeld, er is hierin geen SOR lid bij betrokken geweest
en zijn er geen notulen gemaild naar M of A. Het is onduidelijk of er notulen gemaakt zijn, M. gaat
nog om opheldering vragen, tevens ook om inzicht te krijgen in de kosten. Voor onderbouw zijn er
verschillende workshops gepland en hiervoor zijn mensen benaderd, er word nog op antwoord
gewacht of ze bereid zijn om de workshops te geven.
Schoolfotograaf; Eerste vergadering is geweest, er zijn leden van de werkgroep die Mark volgend
jaar nog graag terug willen zien. Er worden andere fotograven benaderd en informatie op gevraagd,
hierna word overwogen wie de schoolfoto’s zal gaan maken. De SOR vind wel dat er zowel pasfoto’s
als klassenfoto’s gemaakt moeten worden.
Schoolreisjes; G. vraagt wat de ervaringen zijn over Liempde, voor de kleuters. Hier word enthousiast
op gereageerd.

-

Als er hulpouders nodig zijn voor bepaalde werkgroepen dan hoort Conrad het graag.


Jeelo
Geen aanvraag.



Rondvraag
- A; Grote pan voor knakworsten, C. regelt het.
- B. heeft een evaluatie formulier gemaakt voor de werkgroepen, we wachten af hoe deze
bevalt bij de leden.
- C; Een ouder benaderde de SOR met als tip om ouders van nieuwe leerlingen actief te
benaderen, om uitleg te geven wat SOR doet om zo voor laagdrempeligheid te zorgen en
wellicht een nieuw lid. Er word over nagedacht hoe je ouders van nieuwe leerlingen het best
kunt benaderen en informeren over de SOR.
- W; Wil zorgen voor meer binding met ouders onder elkaar, en noemt als voorbeeld de fijne
sfeer die buiten hing na de kerst avond. Wellicht is het mogelijk om dit soort samenzijn met
meer activiteiten te organiseren.
- P; is niet op de hoogte gebracht van de nieuwe leerlingen die na de kerstvakantie op school
zijn gekomen. Hierdoor weet P. niet welke ouders ze moet benaderen voor een
ouderbijdrage. W. bespreekt dit nog met C.



Sluiting

