
Notulen OR-vergadering OBS de Hofmaat 

 

Datum:  14 oktober 2019  

                Aanwezig:  Bianca, Edith, Marianne, Yvonne,  Marlies, Marieke W, Jojanneke,  

                                           Marieke L, Simone, Kim, Ans en Margit 

                Afwezig: Cindy  

 

 

 

1. Opening;                                                                                                                                                    

Bianca heet een ieder welkom.                                                                                                      

Welkom voor Cindy, ons nieuwe OR-lid, maar zij kon helaas bij deze vergadering niet 

aanwezig zijn.                                                                                                                                                                              

2. Notulen vorige OR-vergadering;                                                                                                             

Ouders staan nog ‘s ochtend op het schoolplein wederom het verzoek om je kind weg te 

brengen en dan afscheid te nemen.                                                                                                                                        

Voor de hekken van school het rookvrij te houden.  

3. Mail;  geen correspondentie ontvangen. 

4. Mededelingen Team/OR;                                                                                                                         

Aankomende Landelijke Onderwijsstaking op woensdag 06 november 2019.                                                 

Mocht dit doorgaan dan wordt het Schoolontbijt hierdoor verplaatst naar                                 

vrijdag 08 november a.s.                                                                                                          

Boekenmarkt is goed bezocht.                                                                                                                  

Voor de groepen 1 en 2 volgend jaar wat meer informatie verstrekken over deze markt. 

5. Financiën;                                                                                                                                                                                  

Edith zal de eindafrekening van vorig schooljaar nog opmaken.                                              

Opbrengst van de kledingactie is nog niet ontvangen. 

6. Evaluatie Kamp;                                                                                                                                                                         

 Alles is goed verlopen het was een leuke afsluiting van het schooljaar.  

 Voor volgend jaar misschien te kijken naar een andere locatie.  

 Ideeën kunnen worden doorgegeven aan Ans.                              

7. Evaluatie Afscheidsavond groep 8;                                                                                                                                         

Goed geregeld dit jaar.                                                                                                                                

Geen verdere op- of aanmerkingen. 

8. Evaluatie laatste schooldag;                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Ondanks het slechte weer is het alsnog een geslaagde ochtend geweest.                                            

Spellen werden enthousiast uitgevoerd en ook de IJskar was een succes. 

9. Evaluatie schoolfotograaf;                                                                                                                                                      

 Prima, liep allemaal goed door. Over 2 jaar een andere fotograaf proberen.                                                

Tevens informatie verstrekken richting ouders over de achtergrond en eventueel een 

kleding advies (met of zonder schoenen, kleuren) dit om storende details op de foto’s te 

kunnen voorkomen.  

10. Schoolontbijt;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

We gaan maar uit van vrijdag 08 november 2019                                                                           

Bianca, Marieke W en Marianne gaan dit regelen. 

 



11. Sinterklaas en strooipieten;                                                                                                                           

Woensdag 27 november a.s. komen de strooipieten.   (vanaf 12.30uur)                                           

Dinsdag 03 december a.s. Sinterklaas met zijn Pieten. 

12. Kerst;                                                                                                                                                                                            

Nog geen bijzonderheden te melden. 

13. Rondvraag;                                                                                                                                                                          

In het Kader van de AVG; verzoek richting ouders dat foto’s niet zomaar kunnen worden 

gedeeld op social media. Bianca zal dit regelen, via de klassenapp.                                                                                                                                                                                                                         

Hulpouders op tijd benaderen voor activiteiten. 

14. Sluiting. 


