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AGENDA 

• Opening en welkom 

• De voorzitter opent de vergadering 

• Notulen 03 april 

• De notulen zijn  goed gekeurd wat betreft de inhoud. De OR kiest voor een beknopte vorm 

van verslaglegging. Alleen de hoofdzaken weergeven. Er worden geen namen en 

persoonlijke stand punten genoemd. De notulen worden aangepast. 

• Mededelingen vanuit de OR en vanuit het team 

• Formatie: De school heeft een wervingsprocedure gestart voor nieuwe leerkrachten. Er 

zijn genoeg kandidaten. Er zijn een paar proeflessen gegeven. De verwachting is dat voor 

de zomervakantie alle groepen bemand zullen zijn. 

•  De Kennismaking met de nieuwe  leerkrachten zal  voor de zomervakantie plaatsvinden. 

• Muziekles: de school krijgt 20 uur muziekles op jaar basis. 

• De school stelt voor om na de zomervakantie een openmiddag te organiseren voor ouders 

over kernconcepten. 

• Schoolreis: Hulpouders krijgen informatie en een draaiboek van Neomi 

• Samen voor zichtbaar groen 

• OBS de wonderwind gaat mee doen aan het samenwerkingsproject :Samen voor 

zichtbaar groen.  Drie keer op een vrijdag van 10.00-12.00uur gaan de leerlingen met hun 

leerkrachten een aantal straten in de wijk aanpakken. 

• Website en AVG  



• Er is toestemming nodig van de ouders voor  publicatie van foto"s. Het 

toestemmingformulier wordt morgen meegegeven aan de kinderen. 

• laatste schoolweek  

• Afscheid groep 8 op dinsdag 10 juni. In de  werkgroep zitten  Salima, Naima, Diana en 

Anita 

• Eindfeest vindt plaats op donderdag 12 juni van 8.30-12.00uur  In deze  werkgroep zitten 

Chaya,Salima en Anita 

• Woensdag 13 juni is het afscheid van de leerkrachten 

• Neomi en Vera zullen niet aanwezig bij het eindfeest. 

• De school stelt voor om het volgende school jaar feestelijk te openen.  

• Projecten nieuweschooljaar 

• Tijdens elke nieuw schoolproject wil de school een excursie doen en experts 

gastworkshops laten geven.De school wil deze activiteiten realiseren in samenwerking met 

de OR.  

• Sluiting 

ACTIE 

• Cilay organiseert een extra OR vergadering om de structuur , de koers van de OR te bespreken. 

Taakverdeling komende activiteiten en begroting zijn ook punten die op de agenda zullen staan. 

 

 

 


