NOTULEN Ouderraad Vergadering 9 September 2021.

Aanwezig OR: Ellen, Ilse, Joyce, Linda, Marianne, Marjolijn, Miranda, Silvie, Vincent, Yvonne,
Janneke (notulist).
Afwezig OR: Karel.
Aanwezig namens team: Monique.

1. Opening en vaststellen agenda.
Deze vergadering is online verlopen via Teams.

2. Ingekomen en uitgaande stukken.
Bankafschriften Rabobank  Linda.

3. Corona regels/afspraken ed.
De kennismaking in de klas kan dit jaar niet doorgaan, hiervoor is een informatiebrief door de
leerkrachten naar de ouders gemaild.
De oudervertelgesprekken kunnen waarschijnlijk wel fysiek in de klassen plaatsvinden, wel verdeeld
over de 2 schoollocaties.

4. OR mededelingen voor 2021/2022.
Voor groep 1-2C is een nieuwe klassenouder gevonden. Na 3 aanmeldingen is Joyce van Erp de
nieuwe klassenouder.

5. Evaluatie “alternatieve” Schoolreis en voortgang schoolreis 2021/2022.
De kinderen hebben het allemaal erg naar hun zin gehad, de activiteiten waren leuk en afwisselend.
De luchtkussens waren te laat gearriveerd ivm verslapen van een chauffeur, 1 kussen had een defect
en er was weinig hulp vanuit crazy air om alle luchtkussens mee op te ruimen. Ook is er door het
bedrijf niet goed gekeken naar de omgeving en de plaatsing van de luchtkussens, stond erg dicht bij
een boom, advies daarover van OR lid werd genegeerd. Hier in met hen over gecommuniceerd en er
is korting beloofd voor de volgende keer huren.

De Efteling was opgedeeld in blokken van anderhalf uur, daarna werd er naar een andere plek
gegaan. Hierdoor konden de kinderen weinig in attracties ivm lange wachtrijen.
De schoolreis voor schooljaar 2021/2022 staat gepland in het voorjaar van 2022.
De schoolreis voor schooljaar 2022/2023 willen we plannen eind september 2022.

6. Voortgang Schoolfotograaf.
Dit jaar komt de schoolfotograaf op 20 en 24 september. Er is dit jaar gekozen voor een andere
fotograaf “Nieuwe Schoolfoto”.
De oude fotograaf was nog niet afgemeld, dit was vervelend.
De indeling van de klassen is vermeld in de nieuwsbrief van school.
Er zijn 3 hulpouders per dag nodig om alles te begeleiden. Dit is onder de OR leden geregeld.
De planning was om broer/zus foto’s onder schooltijd te maken, maar dit mag van school niet
doorgaan.

7. Voortgang Sinterklaas.
Karel heeft Sinterklaas besproken.

8. Voortgang Kerst.
Het programma van vorig jaar ligt nog klaar. Dit kan voor deze kerst gebruikt worden.

9. Mededelingen van/aan het team.
De lijst met welke leerkrachten bij welke activiteiten horen volgt zo snel mogelijk.
School heeft een goede start gemaakt, volledige klassen! Hopelijk gaat de regel gelden dat er bij een
corona besmetting geen hele klassen meer in quarantaine moeten, maar alleen de betreffende
personen.
Volgend jaar in de informatiebrief van leerkracht aan ouders melden wie de klassenouder is.
Er komt een nieuwe app ipv klasbord. Het is volgens de leerkrachten een makkelijke en
overzichtelijke app met veel functies.
Waarom de fotograaf in het najaar ipv voorjaar?? Instromers staan dan nooit op de klassenfoto.
Monique gaat dit navragen en komt er op terug.

10. Mededelingen van/aan MR.
De MR is dit schooljaar nog niet bij elkaar geweest om te vergaderen.
OR is benieuwd naar de voortgang van de speeltoestellen voor de speelplaats. Mr-lid, Marieke en de
gemeente gaan hierover. Er is een verandering in aanspreekpunt bij de gemeente geweest. De
leerkrachten hebben al wel een tekening gezien. Het duurt lang omdat het openbare grond is en de
aanwonende bewoners dus inspraak hebben.
MR-notulen zijn altijd terug te lezen op de website van school.

11. Rondvraag.
Geen verdere vragen, alles is tijdens de vergadering besproken.

