
Kort verslag overleg Ouderraad lt Harspit
28 mei 2018

Aanwezig: Hinkelien, Mireille, Dirk, Piet, Arno, Sybolt (kwam later) en Gerda

1. Opening
o Welkom Arno.

2. Verslag 16 april2018
o N.a.v. het Harspit journaal: De OR had het idee dat het al beklonken was. Als we gevraagd

worden om mee te denken dan willen we ook echt mee kunnen denken. De OR bespreekt
dit punt verderop in de vergadering met Sybolt.

o Het verslag wordt vastgesteld.

3. Mededelingen en ingekomen stukken
o Arno komt de OR versterken nu Dirk heeft aangegeven te willen stoppen per het nieuwe

schooljaar.

4. Schoolzaken en directienieuws
o lt Harspit journaal

Sybolt geeft aan dat het maken van een journaal een voorstel is. Het idee is om het de eerste
keer op het ouderportaal komt (pilot) en daarna wellicht breder. Als de reacties niet positief
zijn komt het er niet.

o Na de zomer een leerlingengroei van 4-5 kinderen.
r Er is een PR commissie opgericht die gaat nadenken over de promotie van de school.
. Geld schoolreis druppelt binnen.
o Er zijn nieuwe vrijwilligers nodig voor de Lytse Bieb. Sybolt doet oproepje in de nieuwsbrief.
o Bernardus maakt voorstel voor vergaderdata OR/MR 2018-2019.
o Afspraak t.a.v. acties: Alleen Jantje Beton als structurele actie, daarnaast wellicht incidentele

acties. Schoenendoosactie is een actie met een andere doelstelling.
o 2 juni is kom maar del in Top en Twel. School doet hieraan mee.

5. Stand van zaken
o Oranjefeesten:

De OR geeft €250,- en school€ 100,- (extra).
Gesprek tussen school, OR, activiteitencommissie en oranje vereniging lijkt niet meer nodig.
Alle kinderen uit het dorp kunnen meedoen. Uitnodigen via Top en Twel online.

5. VoorbereidingAvondvierdaagsel4tlmTiuni)
o Gerda haalt de spullen op bij de organisatie en mailt Hinkelien over de pauze plaatsen.
o Medailles worden uitgedeeld op de laatste dag bij het limonade drinken.
o Hesjes worden zo veel mogelijk op de laatste avond verzameld in de veemarkthal.
o Er worden 30 nieuwe hesjes besteld door Míreille.
o Arno, Piet/Elske, Gerda/Anno, Moniek lopen elke dag mee. Dirk en Hinkelien beiden drie

dagen i.v.m. verkeersregelaar zijn.

7. Schoolkalender
r Hinkelien wil de kalender wel weer maken. Ze maakt een opzetje voor de rest.
r Afgesproken wordt om weer foto's van de jarigen toe te voegen. Arno vraagt zijn vrouw
. Wytske of die de foto's wil maken. Datum wordt afgesproken met Sybolt.

8. Jaaroverzicht
o Gerda maakt een opzetje en mailt het rond.



9. Rondvraag en sluiting
o Geen

Oppenhuizen, 28 mei 2018

M. Prins
Voozitter


