Notulen Ouderraadvergadering 8 Mei 2018.

Aanwezig OR: Annemarie, Diony, Els, Marion, Marjon, Marianne, Janneke (notulist).
Afwezig OR: Chantal, Frency, Karin, Linda, Marian, Miranda.
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.
Machtiging ouderbijdrage nieuwe leerling --> Diony.
Ledenboekje/tijdschrift rabobank. --> Diony.

4. Evaluatie Juffen/Meesterdag.
Speelactief uit Mariahout is ingehuurd met erg leuke oud hollandse spelen. Dit was erg goed
bevallen. Al de juffen en meesters vonden het kado van de klas leuk en hebben met zn allen een
mooie dag gehad.

5. Evaluatie Pasen.
De paaseieren waren dit jaar verstopt op het Kuiperplein. Dit is een goede en leuke plek om deze
activiteit te houden. Het zoeken werd gedaan door de onderbouw, psz en kdv. Leerlingen uit groep 8
waren paashaas en elke keer kwam er een clubje om de eieren weer te verstoppen voor de volgende
groep. Voor de sprankel kinderen was er een klein kadootje voor degene die het gouden ei had
gevonden. Ook was er voor elk kind ranja en een chocolade ei na het zoeken. Spring kreeg geen kado
en chocolade ei ivm andere organisatie.

6. Evaluatie Koningsspelen.
Onderbouw: kaartjes met verschillende spelletjes erop om te doen hingen buiten aan het hek. Elk
kind/groepje kon zelf een kaartje pakken en dat spel gaan doen. Zo kon iedereen zelf bepalen hoe
lang een spel gespeeld werd. Dit werkte erg goed. Voor het springkussen was wel een tijdsplanning
gemaakt om iedereen te laten springen.
Bovenbouw: Goed geregeld. Leuke spelletjes op het sportveldje en bij de Klumper. Er is extra ranja
gebracht naar die lokaties omdat het warm weer was.
Dit agendapunt komt volgende vergadering terug omdat degene die in de organisatie zaten afwezig
waren.

7. Punten rondom groep 8.
Er hebben zich veel hulpouders aangemeld om met de laatste activiteiten van groep 8 mee te helpen.
De OR is gevraagd om mee te helpen met de vossenjacht op de woensdag met kamp. 27 juni rond 18
uur, iedereen regeld eigen verkleed kleren.
Er zal op dinsdag 3 juli ijsjes (dubbellikkers) uitgedeeld worden voor alle leerlingen. Dit zal na de
musical zijn. Ton laat nog een tijdstip weten. Janneke regelt het ijs bij de jumbo en zal hulp vragen als
het tijdstip bekend is.

8. Voortgang schoolreis (14 juni)
Donderdag 14 juni. Onderbouw gaat naar Tivoli, Bovenbouw naar Toverland. Er wordt door alle
klassen vertrokken vanaf de Grotenhof rond 8u45. Tussen half 4 en 4 uur wordt iedereen weer terug
verwacht.

9. Mededelingen van/aan het team.
Sportdag na de zomer: graag zsm weten wie er van het team meehelpt. Els namens de OR. Dit zal
worden in de derde schoolweek 36 met een voorkeur voor vrijdag 7 september.
Er zijn onderhandelingen bezig met de eenbes over de formatie voor komend schooljaar. Deze zullen
tot half juni duren.
Op 23 mei is er een thema-avond met als onderwerpen mediawijsheid en informatie over extra zorg
/begeleiding op school.
Op dodenherdenking hebben leerlingen van groep 8 graven verzorgd van militairen. Dit is een goed
initiatief wat we moeten handhaven.

Marion: komt er een afscheid van Xavier? Nee, eigen keus van hem.
Els: mediawijsheid naar kinderen toe? Dit zal in de toekomst een echt vak worden en komt in de klas
steeds vaker terug.
Lentekriebels? Dit jaar is dit thema niet opgenomen als project. Maar er wordt bij bepaalde andere
onderwerpen wel over gesproken en komt overal telkens een beetje terug.
Meester Ben neemt na dit jaar afscheid van school en gaat met pensioen.

10. Mededelingen van/aan MR.
Ook bezig met het meedenken over het formatiebeleid. Het geld wat vrij is uit het werkdrukakkoord
en fusie wordt gestoken in leerkrachten.
Frank van Elderen gaat zijn nieuwe termijn in van 3 jaar voor de MR.
Het zoeken naar een nieuwe directeur loopt. De MR heeft hierin inspraak en adviesrecht. Er is een
profielschets gemaakt. Leden uit de MR, team en eenbes kijken hiernaar.
Wouter en Ton hebben de openstaande dingen afgehandeld en hebben een prioriteitenlijst om deze
taken in te vullen.

11. Rondvraag.
Annemarie: Wordt het afscheidskado klassikaal gedaan of elk kind voor zich? Er is besloten dat er
klassikaal door de klassenouder niets meer geregeld wordt. Als een kind iets wil geven aan de juf op
de laatste schooldag regeld het kind dat zelf. Hierover komt een stukje in de nieuwsbrief.
Els: Schaduw op speelplein grotenhof? Doek? Spelen op de linkerkant? Bomen? Dit is inderdaad erg
vervelend met warm weer. Zal over nagedacht worden, maar is moeilijk omdat er ook de gemeente
bij komt kijken.
Op donderdag 24 mei is er een leuke avond voor de OR, MR en het team. Meer informatie volgt nog.

DE VOLGENDE VERGADERING IS OP DONDERDAG 21 JUNI 2018
Deze zal beginnen om 19u30 met aansluitend een borrel in de Koekoek.

