Notulen Ouderraadvergadering 30 Januari 2018.

Aanwezig OR: Diony, Els, Karin, Linda, Marjon, Marian, Marianne, Miranda, Janneke (notulist).
Afwezig OR: Annemarie, Chantal, Frency, Marion.
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.
3. Ingekomen en uitgaande stukken.
Informatie van bedrijven over schoolreisjes  gegeven aan de werkgroep.
Machtigingen van nieuwe leerlingen voor contributie ouderraad  Diony.
Brief van kamer van koophandel dat Diony penningmeester is ipv Kim.  map Janneke.
4. Evaluatie Kerst.
Het was een erg gezellige avond met een grote opkomst van kinderen, ouders en overige
belangstellenden. Het programma was goed.
Het geluid van het koor was slecht. Een volgende keer misschien het koor op de trap en de mensen in
de gymzaal, misschien dat dit beter geluid geeft.
Er is in totaal 750 euro opgehaald. De cheque wordt donderdag 1 februari overhandigd aan een
medewerker van KIKA.
Volgend jaar moeten er meer mensen in de werkgroep. Minimaal 1 Or lid en 1 leraar extra.
5. Voortgang carnaval.
Het carnavals bal is van 9u30 tot 11u30 in het dorpshuis. De kinderen zijn van 8u30 tot 12uur op
school. In het dorpshuis komen 3 acts van de bonte middag en een act van de leraren. In de tiener
ruimte is een time-out hok voor degene die dit nodig hebben of daar zelf behoefte aan hebben.
Er komen voor de leerlingen weer bras-kaarten.
Martien Verkuijlen draait de muziek  60 euro betaald door Ton. Zaalhuur is gratis.

6. Voortgang Pasen.
Pasen zal waarschijnlijk plaatsvinden op vrijdag 30 maart. Diony en Janneke gaan dit organiseren.
Wie er van het team meedoet is nog niet bekend.
7. Mededelingen van/aan het team.
In deze week zijn er volop cito-toetsen afgenomen in de klassen.
Groep 8 heeft adviesgesprekken gehad. Deze hebben op school plaatsgevonden ipv aan huis ivm de
grootte van de groep.
Kamp groep 8 gaat dit jaar naar de Williehoeve in Bergeijk. De vossenjacht is op woensdag 27 juni.
Elk or-lid wat mee wil doen moet dit jaar voor eigen verkleedkleren zorgen op eigen kosten.
Els: Mediawijsheid???????
Dit wordt gegeven vanaf groep 6. Ooit zal het een verplicht wekelijks vak gaan worden. MR vraagt
hiervoor al meer aandacht in hun ICT-plan. Goede uitleg over gebruik en misbruik. Voor kleuters is en
veel terug te vinden hierover op Spinternet.
8. Mededelingen van/aan MR.
De vervangings-poule heeft de aandacht van de MR en wordt teruggekoppeld naar de GMR.
Een leerkracht moet zich voor 7 uur ziekmelden. Is de poule leeg, dan moet de school zelf vervanging
regelen. Extra taken en cursussen komen zo in het gedrang.
Er zijn bij Harma schoolsport-shirts te leen voor vb het basketbaltoernooi.
9. Rondvraag.
Parkeerbeleid (Linda)
Er ontstaan vaak gevaarlijke situaties rondom de school, met name de kant van het kerkhof en ramen
kleuterklassen. De paaltjes zijn daar weg  Ton gaat hier achteraan. Taak verkeerswerkgroep????
Misschien moet het fietsen meer gepromoot worden. Extra beloning als je met de fiets komt.
Met de politie in gesprek gaan over een manier van handhaving eventueel controle en boete…
Deur te vroeg dicht (Els)
Dit is nu eenmaal het beleid dat de deur dicht moet als er niemand in de buurt is. Men moet aanbellen
bij het kinderdagverblijf als school geen gehoor geeft bij aanbellen.
Marjon: Misschien moet er een paniekslot komen op de deuren van de Wieken. Mensen kunnen daar
ongezien in en uit lopen.

DE VOLGENDE VERGADERING IS OP DONDERDAG 22 MAART 2018

