Notulen Ouderraadvergadering 22 Maart 2018.

Aanwezig OR: Annemarie, Chantal, Frency, Karin, Linda, Marjon, Marion, Marianne, Miranda,
Janneke (notulist).
Afwezig OR: Diony, Els, Marian.
Aanwezig namens MR: Annemiek
Aanwezig namens team: Ton vd Baar

1. Opening en vaststellen agenda.
De vergadering wordt geopend door Marjon en iedereen wordt welkom geheten.

2. Notulen vorige vergadering.
Iedereen heeft deze gelezen en goedgekeurd.
Marianne had een vraag gesteld ipv Marjon.
Het ict-plan is niet van de MR, maar bedacht door meerdere disciplines.

3. Ingekomen en uitgaande stukken.
Informatie van bedrijven over schoolreisjes  gegeven aan de werkgroep.
Vragen via mail van Harma: datum schoolfotograaf (10, 11 en 12 september) en datum schoolreisje
(wordt bepaald door school). Janneke heeft Harma de antwoorden terug gemaild.
Opmerking van Karin: of school met de datum van het schoolreisje rekening kan houden met de
kenningsmakingsdagen van de middelbare scholen.

4. Evaluatie Carnaval.
Het was een erg gezellige dag met een goede sfeer. Het was fijn dat er een time-out kamer was zodat
kinderen als ze daar behoefte aan hadden daar heen konden. 2 uur is lang genoeg. De muziek keuze
van de dj was niet helemaal goed, sloot niet aan bij de beleving van de kinderen en sommige
nummers waren "op het randje". Volgend jaar overleggen of andere dj.

5. Voortgang juffen/meesters-dag (28 maart).
Deze wordt op 2 lokaties gehouden. Er zijn 15 oud hollandse spelen en gezelschapsspelen. De
kinderen worden door elkaar gemixt voor een goede groepsverdeling. Voor de "workshop" cake
versieren worden nog hulpouders gevraagd. Annemarie, Karin, Frency, Miranda, Chantal en
Marianne willen meehelpen en gaan 3 om 3 naar lokatie grotenhof en wieken.
Het cadeau dat de klassenouders gemaakt hebben wordt om 8u30 aangeboden aan de leerkracht in
de klas.
Frency: vraagt zich af waarom er geen geld meer opgehaald wordt voor het kado. Er komen toch
altijd iets van kosten bij. Linda sluit zich hierbij aan, heeft ook kosten gemaakt. Antwoord: Kleine
kosten mogen bij de penningmeester van OR gedeclareerd worden. Janneke zoekt op wat hierover in
voorgaande notulen heeft gestaan. Toch is niemand voor het helemaal afschaffen van het maken van
een mooi kado voor de leerkrachten.
6. Voortgang Pasen (30 maart).
Eieren zoeken op het Kuiperplein voor groep 1 t/m 4. Kinderen uit groep 8 spelen paashaas en
helpen mee de eieren verstoppen. Voor de kinderen staat er na het zoeken ranja met iets lekkers
klaar. Er is per groep een klein kadootje voor degene die het gouden ei vindt. Er komt ook 1 groepje
van kdv /psz zoeken. Deze krijgen wel een glaasje ranja, maar geen traktatie van school. ‘s Middags
gaan de paashazen groep 5 t/m 8 langs om een paasei uit te delen.

7. Voortgang koningsspelen (20 april).
De dag begint met het konings ontbijt voor elke klas. Het ontbijt moet om 9u15 klaar zijn ivm start
dagprogramma. Groep 1 en 2 gaat op het Grotenhof schoolplein spelletjes doen. Groep 3 t/m 8 gaan
naar de klumper sporten in teams en samenwerkingspelen doen op de Wieken. In totaal zijn er 24
gemixte teams waarvan een kind uit groep 8 leider is. Leraren en ouders staan bij een spel. Groep 1
en 2 doen de koningsspelen dans wel gezamelijk, de andere groepen doen dit met hun eigen groepje.
Om 12 uur is de school deze dag uit.

8. Mededelingen van/aan het team.
Het probleem van de gemeente paaltjes is nog niet helemaal opgelost. Het paaltje bij de
parkeerplaats is terug, die aan de kant van het dorpshuis nog niet. Ton neemt nogmaals contact op
met de gemeente.
Nieuwe hardware: voor groep 1 en 2 komen er 15 I-pads, groep 3 krijgt 20 I-pads, groep 4 en 5
krijgen schoolmates en groep 6, 7 en 8 krijgen 40 laptops.
Er is een bedrijf nieuwe verlichting aan het maken op locatie de Wieken.

Groep 8 krijgt half april hun eindtoets.
Het speeltoestel laat langer op zich wachten omdat de grondwerkzaamheden erg in de kosten liepen.
Nu wordt er voor 1 bedrag het hele schoolplein onder handen genomen en goed gemaakt. Onder het
toestel komen nu vloertegels. Ook komen er vloertegels onder het speeltoestel op lokatie Grotenhof
en gaan de houtkrullen weg. Ook wordt er nog steeds gekeken naar voetbal mogelijkheden op de
wieken.
Annemarie/Frency vragen Ton om het straatvoetbal op koningsdag te promoten door elke leeraar in
de klas. Individueel opgeven, groep 1 t/m 8 en een groep van 12 t/m 15 jaar.
Vraag van ouder: Deze zou het opgevallen zijn dat er tijdens het symposium van de zorgboog de deur
van school open is. Veiligheid? Ton:Deur moet ten alle tijden dicnt zijn en mag alleen open tijdens
wisselingen. Er komt zoiezo een beter deurbeleid en evt. nieuwe sloten voor beide lokaties.
Marion: Datum van de musical verschoven van 4 naar 2 juli? Nee, jaarkalender klopt.
Chantal: Vacature groep 7? Maud gaat naar groep 8. Chantal gaat 3 ipv 4 dagen werken. Er komen
dus 2 dagen vrij om op te vullen. Gesprekken lopen. Ook is er tot de meivakantie een interne
oplossing.
Marianne: Wouter? Deze is weer gestart met werken en komt langzaam terug in de klas. De
rapporten worden 26 maart uitgedeeld. Rapport gesprekken volgen.

9. Mededelingen van/aan MR.
De uitslagen van de audit en tevredenheidsonderzoeken zijn afgelopen vergadering besproken. MR
heeft de taak aan Xavier gegeven om een plan van aanpak te maken naar aanleiding van die
uitslagen.
Vervangingsprotocol: stappenplan opgesteld en voorkeuren hierover uitgesproken naar elkaar.

10. Rondvraag.
Annemiek: Frank gaat een woordje doen namens de MR op de bijeenkomst voor nieuwe leerlingen.
Wil de OR ook een woordje doen? Dit is wel een goed idee, maar niemand wil/kan. Ton of Frank
krijgen informatie aangeleverd over de OR om dat die avond namens OR te vertellen.
Frency: Toernooien: het Laarbeeks voetbaltoernooi is voor de beste voetballens uit groep 7 en 8 dn
wordt door school geregeld. De zeskamp wordt door de KPJ geregeld.
Bibliotheek: Deze is overgenomen door groep 8. Er wordt navraag gedaan bij Janske of er nog hulp
van ouders nodig is.

Groeps/klassen-app: Hierin mag elk lid iets mededelen over een binnen of buitenschoolse activiteit.
Eigenlijk is het de bedoeling dat iedereen de kans krijgt om deel te nemen aan een activiteit en zich
op te kunnen geven.
Kalender maken met jaarlijks terugkerende sportactiviteiten.
Protocol maken over de aanmeldingen en groepsvorming van een activiteit. Ton en Frency gaan dit
opzetten.
Communicatie via nieuwsbrief zodat iedereen op de hoogte is van een activiteit en er geen kinderen
uitgesloten worden.
Marjon: Er komt een gezellig teamuitje op 24 mei. Dit zal ‘s avonds zijn en is voor de MR, OR en
medewerkers school. Ton vraagt het budget van school na.

DE VOLGENDE VERGADERING IS OP DINSDAG 8 MEI 2018

