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Birgit kondigt aan aan het einde van het
schooljaar met pensioen te gaan.
Iedereen is geschokt, maar begrijpt haar
beslissing.
Dan schuift Vera aan. Zij kondigt aan per
1 augustus een nieuwe uitdaging aan te
gaan als teamleider bij het Harens
Lyceum. De benoemingscommissie is
bezig met de invulling van deze functies.

wie
Wouter

Ouderraad
vergadering

Samantha

Vaststellen notulen
160321
vorige vergaderingen

Agendapunten:
1
Gebruik nieuwe
formulieren
financiële
afwikkeling project

Soort overleg:

Opmerkingen:
De procedure van de financiële
afhandeling van een OR project is
aangepast door de penningmeester. Er
is een nieuw formulier Financiële
verantwoording per OR project. Dit
voorblad gaat mee met de touwtrekker
van een project. Daarachter kunnen de
bonnen en facturen gedaan worden. Er
mogen alleen nog uitgaven gedaan
worden door de touwtrekker. De
touwtrekker haalt zelf de pas op bij de
penningmeester en zorgt dat deze
binnen een week weer terug is bij de
penningmeester. Ook moet de
touwtrekker goede afspraken maken
met de leerkrachten, zodat de uitgaven
alleen via de touwtrekker lopen.
Voor het innen van de ouderbijdrage
van instromende kinderen houden we
31 december aan. De eerste
inningsronde moet al in de eerste
weken van het schooljaar gedaan
worden en de tweede in januari. Birgit
gaat nog kijken naar een lijst bij wie de
ouderbijdrage via het SoZaWe gaat.
Maar dan nog zullen we op 50%
uitkomen. Wouter, Richard en Ricardo
gaan brainstromen hoe dit percentage
omhoog te krijgen.

Actie van:
Wouter/
Richard/
Ricardo/
Birgit
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2
Pasen

3
Hulp Martiniplaza

4
Status W4D
5
Evaluatie kerst

6
Opruimen OR kast

7
Kaartje OR
Rondvraag

Sluiting

Hilda

Hilda gaat dit jaar in een paashaaspak.
Hilda is het haasje! Linda gaat mee als
hulp om paaslollies en ranja in de
klassen uit te delen.
Birgit
Er is een takenoverzicht door Birgit
rondgestuurd. Zo is duidelijk wat
iedereen 24 maart vanaf 18.00 moet
doen. De parkeerkaart en twee
toegangskaarten gaan 22 maart met
het oudste kind mee. Ook gaat er een
brief mee met regels en dat er
maximaal twee personen per gezin
mee kunnen.
Er wordt verwacht dat iedereen nette
kleding draagt.
Linda
Linda plant een samenkomst om te
beginnen met de organisatie van de
W4D met Richard en Ricardo op 7 april
Richard/ Richard geeft aan dat de kerstbomen
Samantha niet goed verkocht werden, maar de
kerststukjes wel. Misschien een idee
om de leerlingen dit jaar zelf
kerststukjes te laten maken en die
verkopen.
Samantha zegt dat het kerstcafé een
groot succes was in het BSO lokaal.
Beter dan in de grote hal. Dit jaar dit
lokaal op tijd reserveren. De viering
werd ook op de Radium locatie als een
succes ervaren.
Linda
Linda en Hilda geven aan dat er in de
kast nog oude Vlint t-shirts liggen.
Deze leggen ze komende week in de
weggeef kast. Op 11 april gaan Linda
en Hilda de kast opruimen wie wil/kan
helpen is welkom.
geen
Birgit geeft aan dat de hesjes besteld
zijn in samenwerking met Bslim.
Linda heeft een offerte aangevraagd
voor een draagvlag voor de W4D. Hier
kan WIJ groningen dan misschien nog
bij op.
Samantha vraagt of het delen van de
notulen voor iedereen gewerkt heeft.
In het vervolg komen de notulen via de
Goole Drive.
Linda wil iedereen nog eens bedanken
voor de stemming op haar voor haar
komende voorzitterschap.
Volgende vergadering: maandag 18 april
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