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't Partoer

1. Opening
MS opent de vergadering om 20:00 uur.
2. Vaststellen van de agenda
Aan de agenda wordt Koningsspelen als punt 5. en Krystkuier als punt 9. toegevoegd.
3. Mededelingen ’t Partoer
Adopteer een monument is op 13 april vanaf 9:15 uur. Dat wordt dit jaar door 't Partoer
geleid. De OR is van harte welkom.
4. Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken.
5. Koningsspelen
Voor de bovenbouw is de organisatie in volle gang, het is nog zoeken naar scheidsrechters.
De opening is op het plein met beide scholen. Op 't Partoer wordt met alle klassen ontbeten.
Daarna gaat de bovenbouw naar de velden toe. De Arke verzorgt daar de catering. De
bovenbouw is vanaf 13:00 uur vrij. De onderbouw speelt op het plein en de middenbouw op
het grasveld. De onderbouw en middenbouw gaan tot 12:00 uur naar school. De vraag is of
de OR de ranja en pauzehap willen sponsoren. Hier kan de OR mee instemmen.
6. Voetbalgoals
De directeur probeert contact te zoeken met de gemeente, maar dat lukt niet. Het is dus ook
nog steeds niet duidelijk hoe dit nu verder gaat.
7. Speeltoestellen midden- en bovenbouw
Preludic gaf de tip om via de gemeente te bestellen omdat op die manier de BTW kwijt kan
worden verrekend. Die vraag is voorgelegd, maar ook daar is nog geen antwoord op van de

gemeente. We proberen dit deze week nog te achterhalen en anders gaat de bestelling
zonder deze BTW-constructie.
Pekema bouwt de heuvel, Preludic plaatst de toestellen en de derde partij legt het kunstgras
aan. Vooralsnog gaat dit lukken volgens de planning. Uitgangspunt blijft een betonnen buis.
8. Avond-4-daagse
De avond-4-daagse is van 12 – 15 juni. Opgave is 3 weken van tevoren. Dus voor de
meivakantie moet er een nieuwsbericht uit gaan. Daarbij duidelijk communiceren wat de
bedoeling is. Afhankelijk van de hoeveelheid deelnemers kunnen de voetbalshirts evt. wel
worden gebruikt voor de herkenbaarheid. JdV deelt het concept-bericht voor de ouders met
AD en KB.
9. Krystkuier
JdV geeft namens de directeur een korte toelichting. De bedoeling van de Krystkuier is één
keer per drie jaar. Er zitten al ouders in van de andere scholen. De directeur verwacht dat het
wel wat meevalt met de massaliteit, het blijft een kinderactiviteit. Maar de route wordt wel
groter, omdat je nu in één keer meer kinderen de kuier laat lopen. En omdat je dit met 3
scholen kunt organiseren, dan zit daar de efficiency winst. De beide andere scholen hebben
al afgevaardigden hiervoor aangewezen.
MS informeert bij de directeur of de samenwerking is toegezegd. Zoniet, dan gaat MS daarna
eerst informatie inwinnen bij Joke Paans. Vervolgens gaat de OR zich op basis van die
informatie beraden.
10. Oud papier
De afspraken worden nog op papier gezet door Stichting OPA.
11. Rondvraag
JK: nieuw administratiesysteem zou per september worden ingevoerd, maar is nog niet
operationeel. Dit wordt t.z.t. opgepakt met SdG en TP.
LH: groepen 1 + 2 gaan dit jaar naar Aquazoo voor schoolreisje. Ook doen ze dit jaar mee aan
de Koningsspelen.
MS: is er al wat bekend over de musical? Dat is nog niet helemaal duidelijk, hier komen we
volgende keer op terug.
12. Sluiting
MS sluit de vergadering om 21:20 uur.

