
                          Notulen:  Johannes Bosco 
        28 Januari 2019

Aanwezig : Ad, Yolanda, Nathalie, Annemiek, Nicole, Nursen, Claudia  en         
Bernadette.

Afwezig : Tamira.

Algemene mededelingen:
Helaas heeft 1 OR lid aangegeven dat hij niet meer aanwezig zal zijn bij de OR 
vergaderingen. In het nieuwe jaar moeten we nieuwe leden gaan aanmoedigen om 
zich aan te sluiten bij de OR.  Volgend schooljaar treden namelijk drie vaste OR leden
af. De OR gaat ook opzoek naar een nieuwe voorzitter.

Het is belangrijk om te weten wat je wel en niet in een notulen schrijft.  
In de notulen schrijf je de gemaakte afspraken, wensen en beschrijft vraagstukken die
vanuit  school komen. 
Er komen geen verwijzingen naar personen, mits dit een afspraak is die gemaakt is 
om iets uit te voeren ( zoals spreker regelen voor jaarvergadering.) 

Claudia Stuurt alle e-mails door naar Carolien zodat zij deze op de site van het 
Trinitas college kan zetten.

Mededelingen vanuit school:

Ontdekkende leerweg:
WereldWijs door Wereldreis!
Johannes Bosco gaat vanaf het schooljaar 2019 – 2020 een nieuwe leerweg 
aanbieden:
de ontdekkende leerweg. Deze leerweg wordt naast de theoretische en 
beroepsgerichte leerwegen 
aangeboden. Groep 8 leerlingen kunnen zich voor deze nieuwe leerweg aanmelden. 
We werken met studievaardigheden en ontwikkelen hierbij een passende leerhouding.
We werken op basis van succescriteria. De ontwikkeling van de leerling wordt 
zichtbaar in portfolio’s waarop de leerling wordt beoordeeld. Tijdens ouder-leerling-
docent-gesprekken presenteert de leerling wat hij heeft  geleerd.



Ouderavond:
Dit jaar hebben we voor het eerst een ouderavond gehad. Bij het Han fortman deden 
ze dat al langer zo. De ouder avond is  goed bezocht door ouders van groep 8 
leerlingen. We  merken dat we veel ouders krijgen vanuit Broek op  Langedijk, Sint 
Pancras  en Noord-Scharwoude 
Op 13/ 14 februari is er een open avond voor alle groep 7 en 8 van alle basisscholen 
in de omgeving.

Financiën:

Ad en Yolanda hebben nog een keer gekeken naar de bankgegevens, omdat we 
dachten dat we te veel geld betaalde voor diensten die we niet gebruikten, maar na 
overleg kwam het op een verschil van 3 euro. 
De OR heeft ingestemd en we blijven bij de huidige bank.

Het jaaroverzicht van de financiën staat nu op de website.

Kerstcadeaus:
Vanuit de ouderraad hebben we tijdens de kerstviering aan alle koorleden en de band
chocolademelk met slagroom getrakteerd. Daar zijn veel positieve reacties op 
gekomen.

Examencadeaus: 
Alle OR leden gaan opzoek naar een geschikt cadeau voor alle eind 
examenleerlingen. Op www.premiumgids.nl staan leuke ideeën. 
We hebben hier al een paar keer zaken meegedaan en dat bevalt goed.

De examen vlaggen  liggen al op school. De OR is nog op zoek naar een ludieke actie
om de leerlingen te stimuleren om de vlag op te hangen. Via Instagram of Facebook 

De dag van :

De OR is aan het brainstormen om 1 keer per jaar ergens de aandacht op te 
bevestigen, zoals , Pesten, gezondheid,  eenzaamheid.
Samen!! zijn we Niet alleen.  
We zijn nog aan het brainstormen hoe we dit in een leuke activiteit kunnen 
verwerken.

Rondvraag:

Kunnen we de ideeën bus niet wat meer onder de aandacht brengen?

Hoeveel toetsen mag je per dag? Je mag er twee op een dag.

In de maand juli gaan we met alle OR leden naar La Cubanita

http://www.premiumgids.nl/

