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Overdracht financiën
Dirk stopt binnenkort met de fínanciën en wíl het penningmeesterschap graag overdragen.
Arno geeft aan dat hij wel eens mee wil kijken met Dirk en wil het wel overnemen.
N.a.v. dit punt praten we nog even na over het werven van nieuwe OR leden aangezien
Hinkelien ook heeft aangegeven dat dit haar laatste jaar ís. Het voorstel is om er twee
nieuwe leden bij te zoeken. Gedacht wordt aan iemand die kinderen heeft in de onderbouw,
aangezien de huidige leden vooral kinderen in de bovenbouw hebben. De OR vraagt of
Sybolt een aantal namen heeft van potentiele ouders die de OR kan benaderen. Hij maakt
een lijstje.

617. Klusjesavond plein {indien nodig} en w.v.t.t.k.
. Op dit moment is een klusjesavond op het schoolplein niet nodig. Wel is er veel onkruid.

Arno wil Wim Martijn wel eens vragen of de gemeente hierin iets kan betekenen.
o Wie zitten er momenteel in de activiteitencommissie?

Linda Brouwer, Saskia Lanting en Geert Jan Blom. De commissie is ook nieuwe leden aan het
werven. De OR stelt voor om aan het begin van het schooljaar af te stemmen met de
activiteitencommissie. Bijvoorbeeld tijdens de vergadering op 29 oktober a.s.

Rondvraag en sluiting
Arno geeft aan dat hij de begroeiing voor de ramen een aanfluiting vindt. Het is hoog en
breed. Met een ander soort beplanting zou dit een heel ander aanzicht geven.

Mireille zou graag als OR meer vernieuwend zijn. En leren van anderen!
Begroting school. Wie betaalt eigenlijk wat?

Oppenhuizen, 17 september 2018
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17{9-2018 Foto's maken cirkel pleinplakkers §ybolt
17-09-2018 Bellen met Pleinplakkers Mirellle
1749-2018 Zo nu en dan info seven over Kind pakket in lnformatief Sybolt
L749-2AL8 Keuringsrapport auto opzoeken Sybolt
L7-O9-20L8 Overdracht financiën Arno en Dirk
1749-2018 Lijstje potentiele ouders voor OR Sybolt
17-09-2018 W.M. vraeen naar moeeliikheden onkruid olein Arno



Verslag overleg Ouderraad lt Harspit
17 sept. zOLg

Aanwezig: Hinkelien, Mireille, Dirk, Piet, Arno, Sybolt en Gerda

1. Opening

2. Verslag 28 mei 2018
o N.a.v. de jaarkalender: Hij is mooi geworden. Complimenten voor Hinkelien!

Hinkelien geeft aan dat twee kinderen uit één gezin er niet op blijken te staan. We weten
niet wat hier mis is gegaan. Wellicht zijn deze kinderen later op school gekomen waardoor
ze nu nog niet op de foto zijn gekomen. De volgende keer moeten we dit goed in de gaten

houden. Een optie is om de namen van deze kinderen, als die al bekend zíjn, naast de foto te
vermelden.

o N.a.v. Pleinplakkers: De cirkel van Pleinplakkers heeft een beschadiging opgelopen. Mireille
belt Pleinplakkers of ze dit kunnen repareren. Sybolt maakt overdag een aantal foto's zodat
deze meegestuurd kunnen worden.

o Het verslag wordt vastgesteld met één kleine tekstuele wijziging.

3. Mededelingen en ingekomen stukken
r Concept Jaarplanning OR 20t8-2O19

Planning is akkoord. De brief i.v.m. de ouderbijdrage komt de volgende keer op de agenda.
N.a.v. de brief wordt gevraagd of Sybolt in de lnformatief zo nu en dan aandacht wil
besteden aan het Kind pakket. Hij neemt dit mee.

4. Schoolzaken en directienieuws
o lt Harspit journaal

Sybolt geeft aan dat het Harspit journaal (pilot) goed is onWangen door de ouders. Helaas

blijft het een éénmalig journaal. De journalist is geen stabiele factor en heeft sinds het
nieuwe schooljaar ook geen kinderen meer op school.

o Het ouderportaal is nog niet beschikbaar. Het loopt nog niet goed, ook de website ligt er
regelmatig uit.

. De inval poule is op dit moment leeg bij Palludara. Dit betekent dat er bij ziekte van
leerkrachten problemen kunnen ontstaan.

o De PR commissie heeft een folder gemaakt over de school. Het is de bedoeling dat er
geflyerd gaat worden in de nieuwe woonwijk Houkepoort. Mireille geeft de tip om ook flyers
neer te leggen op het consultatiebureau (T. van Aquinoschool in Sneek). Maandagmiddag
gaat de PR commissie een ronde maken door de school. Ze gaat kijken naar de uitstraling en
wat er misschien beter kan. De OR heeft ook nog wel wat ideeën. 7e zet deze na de
vergadering op een rijtje voor Sybolt.

r lt Harspit start begin van het schooljaar met 103 leerlingen. Na de herfstvakantie starten er
nog drie leerlingen waardoor we op een totaal van 106 kinderen uitkomen.

o Sybolt heeft een idee voor het maken van nieuwe kapstokken. Hij laat een voorbeeld zien.

De OR geeft aan dat deze wel zelf te maken zijn en geeft Sybolt de tip om contact op te
nemen met Houthandel Sneek. Dit is een ondernemer uit Oppenhuizen. Wellicht wil hij
school wel een mooi aanbod doen.

5. Financieel overzicht 2OL7-2OLB
o Dirk laat het financieel overzicht zien en geeft een toelichting. De volgende keer stellen we

het financíeel overzicht vast.
o ' Van het potje van de peuterspeelzaal is nog ongeveer 6000 euro over voor de komende

jaren. Zijn er op dit moment ideeën voor besteding van een deel van dit bedrag? Wellicht de
vervanging van de auto (klimtoestel)? Sybolt zoekt het keuringsrapport van de auto.


