Notulen Ouderraadvergadering 11 september 2018.

Aanwezig OR: Annemarie, Diony, Frency, Linda, Marjon, Marianne, Miranda, Janneke
(notulist).
Afwezig OR: Els, Hilde, Silvie
Aanwezig namens MR: Annemiek
Aanwezig namens team: Monique, Marieke Ham.

1. Opening en vaststellen agenda.
De vergadering wordt geopend door Marjon en iedereen wordt welkom geheten.
Extra punten voor deze vergadering: Begroting, start schoolreis

2. Notulen vorige vergadering.
Iedereen heeft deze gelezen en goedgekeurd.
Monique en Marieke krijgen voortaan de notulen van OR vergaderingen via email.

3. Ingekomen en uitgaande stukken.
Info schooluitjes. --> naar werkgroep 2019. (Diony en Miranda)
Cliniclowns: geen actie nodig.
Schoenmaatjes project: Dit project gaat naar werkgroep Kerst om uit te voeren.

4. Evaluatie Sportdag.
Er is voor volgend jaar meer hulp gevraagd bij het opbouwen bij HAC.
Er was miscommunicatie bij het ophalen van de spullen van de middenbouw.
Volgende vergadering wordt dit punt nogmaals geëvalueerd.

5. Voortgang Schoolfotograaf.
Het is een fijne fotograaf om mee samen te werken en wordt voor volgend jaar weer
vastgelegd.
Er is dit jaar gekozen voor drie dagdelen. Dit werkt erg fijn en geeft meer rust en zo is er een
betere planning te maken.
De wijziging van de gezinsfoto naar buiten schooltijd is een bewuste keuze. Het gaf voor de
klassen erg veel onrust als er steeds gestoord werd. Ook koste het ophalen en terugbrengen
van broers/zussen erg veel tijd. De foto’s werden in verhouding niet goed verkocht.
Een nieuw idee voor volgend jaar is om na te gaan om de groepsfoto buiten te maken ivm
een mooiere achtergrond.

6. Voortgang Sinterklaas.
Sinterklaas is geboekt voor 5 december. Werkgroep: Marjon en Marianne namens de OR en
Gerry en Mariella namens het Team.
Monique gaf aan het klassen-kado hetzelfde te regelen als vorig jaar. Het is bij het Team als
prettig ervaren om zelf het cadeau uit te kunnen kiezen.
Dit jaar is besloten om de 3 euro surprise geld voor de groepen 6 t/m 8 als OR te betalen.
Wisselgeld kan geregeld worden bij Ilse van Zelst. Volgend jaar wordt dit opnieuw
beoordeeld.

7. Voortgang Kerst.
Kerst wordt dit jaar gehouden op vrijdag 21 december. De school is dan om 12 uur uit.
De werkgroep is bekend. Lotte, Betty, Jessica en Bodhi namens het Team en Janneke
namens de OR. Van de OR komt er nog een persoon bij.
Voorgestelde ideeën: Lampionnen/muziek optocht, Kerstverhaal, koppelen aan een goed
doel vb schoenmaatjes, groep 1 t/m 8 samen een activiteit, iets in de avond?????
Advies van vorig jaar om op tijd te communiceren met elkaar. Mail / app-groep is inmiddels
in werking gezet.

8. Mededelingen van/aan het team.
Monique (juf 4B) neemt de taak van Ton over om komend schooljaar bij de vergaderingen
van de OR aanwezig te zijn.
De lijst met de werkgroepen van het Team is inmiddels naar iedereen verstuurd.

9. Mededelingen van/aan MR.
De MR heeft ook de eerste vergadering van dit schooljaar gehad en daarin zijn de volgende
punten besproken.
Activiteitenplan, achterliggende gedachtegang van het taakbeleid, Zelfevaluatie nav de citotoets uitslagen. Ook zijn er verschillende datums vastgelegd voor vergaderingen ed.
De MR bestaat uit: Chantal, Betty en Wilma namens het Team en Frank, Corne.

10. Rondvraag.
Frency: Bestaat er een “draaiboek” voor groep 8? Vb over kamp, musical, extra activiteiten
en voorlichting andere scholen….. Dit bestaat niet. Leraren hebben de kennis daarvan en
daar moet mee afgestemd worden evt hulp van ouders.
Annemarie: Luizencontrole. Er moeten extra mensen bijkomen. Nu echt veel te weinig. Ook
moet er een nieuw beleid gemaakt worden over wat te doen bij constatering van luizen bij
een kind. Marieke ham neemt dit op zich.
Het idee is ontstaan om gecombineerd met de MR een thema avond op te zetten met een
bepaald onderwerp. Vb de vraag van GGD over “gezonde Voeding” (zie bericht hieronder uit
vorige notulen)
………Er is een aanvraag binnen gekomen van het wit/gele kruis om samen een thema avond te
organiseren over een bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld: gezond eten, dikke kinderen, bewegen ed.
Misschien is het een idee om dit samen te laten vallen met een jaarvergadering om geïnteresseerden
te trekken……….

Janneke: Paas, Sint en Kerst spullen van opgeheven buurtverenigingen zijn gedoneerd aan
school. Hiervoor wordt een plek op school gezocht  zolder de Wieken.

OR 2018/2019
Er wordt gezocht naar een voorzitter. Deze kan dan alvast meedraaien en taken gaan
overnemen. Mocht iemand een kandidaat weten of iets ten gehore krijgen……..
Nieuwe klassenouder groep 6: Hilde Ten Thije.
Nieuwe klassenouder groep 1-2B: Gail Marges.
Nieuwe klassenouder groep 1-2A: Silvie Bollars.
De lijst van klassenouders is nu compleet en is inmiddels in de nieuwsbrief gecommuniceerd.

De datums van de OR vergaderingen dit schooljaar zijn: 29 november, 14 februari, 9 april en
13 juni.

De volgende OR vergadering is op Donderdag 29 November
19u30 uur!!!! ivm jaarvergadering locatie de Wieken.

