Notulen Ouderraad vergadering 12 september 2017
Aanwezig OR: Andrea ter Veer, , Nimo, Huib Groenewegen, Esmeralda
Sweeris
Aanwezig directie: Frits Aalbregt en John van Beek
Aanwezig MR: 1. Opening
Welkom allemaal. De ouder die vanavond zou meedraaien in de OR heeft
afgezegd.
2. Financiën
Als Andrea de overzichten van de ING aanlevert kan Huib de balans
opmaken.
3. Aanvragen
- Andrea doet de suggestie om het aantrekkelijker te maken voor
leerkrachten om een aanvraag te doen. Bijvoorbeeld door 3 grote projecten
te lanceren waar geld vanuit de OR voor beschikbaar wordt gesteld. Het zou
dan om andere projecten moeten gaan dan de reisjes waar nu het geld vaak
naar toe gaat. We denken er even over na.
- Een rondje langs de locaties om zelf te vertellen over de bijdrage is de
andere optie om meer bekendheid te krijgen.
- Een stukje schrijven voor in de nieuwsbrief (docenten) is een mogelijkheid
- In het nieuwe schooljaar zijn twee aanvragen toegekend: V6 en Ralph
Groen. (Beiden voor een reis)
4. Thema avond
Andrea en Esmeralda hebben een vooronderzoek gedaan naar mogelijke
ouderavonden. De keuze valt op een interactieve avond met acteurs. Deze
avond zal plaatsvinden na de voorjaarsvakantie. Het moet vooral een leuke
avond worden met en drankje en een hapje. De locatie zal het lyceum Vos
zijn maar de Mavo moet er goed bij betrokken worden.
Voorstel datum: 6 maart 2018
5. Banners

We hebben nog steeds ouders nodig voor de OR. De thema avond is een
goeie manier om meer bekendheid te krijgen maar er is meer nodig. In het
jaarschema (Esmeralda checkt) staan informatieavonden voor 1 tot en met
3. Hier moeten de banners komen te staan en (als het lukt) iemand van de
OR. Verder gaan we een flyer maken (met de tekst van de banners) die we
op de stoelen kunnen leggen. Huib kan als intermediair dienen tussen OR en
de conciërges zodat de banners komen te staan op de avonden.
6. Afspraken over rouleren MR
De data voor de MR staan niet op de website. Andrea neemt contact op met
Marianne Hendriks.
Deel 2
Vaststellen van de notulen
Vragen/antwoorden aan/van de directie
- Een thema avond in het voorjaar wordt goed bevonden. Tip: veel
communicatie en een safe the date.
- De huishoudelijke vergadering vindt niet tijdens deze avond plaats.
We gaan dit op een andere manier vorm geven.
- Als een project is geëindigd vragen we meteen om een klein stukje
tekst en een foto. Dat kan dan op de website worden geplaatst.
- Een stukje tekst voor de nieuwsbrieven moet vooral gaan over zaken
die anders dan anders zijn. De oven, 3D printer enz.
- Watertappunt gaat er nu echt komen. Esmeralda informeert de
ouder.
- De grafische rekenmachine heeft veel onrust veroorzaakt. Frits heeft
niets gehoord.
Mededelingen directie VOS
- Er komt een nieuwe website. Een bedrijf gaat zich samen met de
school buigen over de vormgeving. John zorgt voor info naar de OR
toe.
- In mei 2018 wordt het privacy beleid strenger. Dit nieuwe beleid zal
tzt worden uitgerold over de organisatie.
- Leerlingenaantal wordt op dit moment doorgerekend. De ISK is weer
verder gegroeid.

- Bijna alle vacatures zijn vervuld.
- 24 november wordt de chalenge day gehouden voor de derde jaars.
OR ouders zullen worden gevraagd voor de begeleiding. Amanda
Snoei regelt de organisatie.
Actiepunten
- Esmeralda gaat op zoek naar het jaarschema. Hieruit moeten de
infoavonden worden gefilterd.
- Andrea en Esmeralda trekken een banner open voor de tekst.
- Formulier 22 van de KvK moet worden ingevuld. Andrea kijkt na wie al
heeft ingevuld.
- Tekstje bij de vrijwillige ouderbijdrage (Huib?)
- Tekst voor de nieuwsbrieven
- Maken van een flyer (Esmeralda en Andrea)
- Mailen ouder over tappunt (Esmeralda)
- Plannen van een datum thema avond (Esmeralda)
- Contact met organisatie thema avond (Andrea)
- Mailing naar ouders ipv huishoudelijke vergadering (wie?)
- Volgende vergadering: draaiboek en taakverdeling thema avond
Wvttk
17 juni OR wordt 19 juni (reserve datum)

