Verslag ouderraad dinsdag 23 februari 2016.
Voorzitter:

Narda van Dalen

Aanwezig:

Debbie Kanters
Hanneke Zevenbergen
Hetty Aleman
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Hanneke Fleskens
Marlies van den Brand
Mieke Lemmens

Afwezig met kennisgeving: Cindy Reijnen, Wendy de Kort
Notulant: Hanneke Zevenbergen
Agenda:
1. Opening
Narda heet iedereen welkom.
2. Bespreken vorige notulen
De hesjes zijn besteld. Er komt nog een proefdruk van de opdruk
Er is naar aanleiding van de vorige notulen afgesproken dat we als leden het verslag
zelf eerst nog door mogen kijken en op- of aanmerkingen doorgeven aan Mieke,
gelegenheid daartoe tot aanstaande vrijdag, voordat het verslag naar de leraren en
op de site gaat. Het definitieve verslag wordt de dinsdag na de vergadering verspreid.
3. In en uitgaande post
Het verkeersexamen is aangevraagd en goed gekeurd. Dit is doorgegeven aan groep
7.
Er is een mail naar nieuwe ouders gegaan, met de vraag of ze nog ouderbijdrage
willen betalen.
4. Terugblik carnaval
We zagen er als groep rommelig uit.
We hebben terug gehoord dat we wel lol en gezelligheid uitstraalden.
Met bijv. een dansje heb je meer structuur.
Volgend jaar gaan we meer gebruik van ouders. Ook de leden van de OR die niet in
de werkgroep zitten, helpen mee met de voorbereidingen.
Ook kunnen we een ouderavond organiseren om ouders die meelopen op de hoogte
te brengen van wat de bedoeling is.

5. Stand van zaken mb.t.:
- Koningsspelen / sponsorloop
We hebben een mailtje van Mariska gehad met data om bij elkaar te komen.
We willen graag bespreken of het verstandig is om sponsorloop en koningsspelen
samen te voegen. Er moet gekeken worden naar de wenselijkheid om deze 2
activiteiten op dezelfde dag te laten plaatsvinden. DE hele school kan dan elkaar
aanmoedigen en ouders die meehelpen vinden het jammer om niet te kunnen
aanmoedigen. Bovendien krijgen beide activiteiten meer afzonderlijke aandacht als je
deze loskoppelt.
- Schoolplein verven
Wendy heeft gemaild met de mensen die hiervoor gaan zorgen. Er is nog geen
datum geprikt.
- Voorjaarsmarkt woensdag 23 maart
Wij zorgen met de OR voor een hapje, zoals tosti’s.
Debbie en Marlies zorgen voor een planning en spullen.
De andere leden kunnen helpen.
Het goede doel voor dit jaar staat nog niet vast.
We laten de kinderen kiezen uit:
De Cliniclowns
De voedselbank (kunnen we tastbaar maken bij de presentatie).
De kinderen van vluchtelingen in het oude ziekenhuis
6. Nieuwe leden OR werven?
We hebben een aantal ouders die al hebben aangegeven interesse te hebben. Deze
worden benaderd.
We gaan veel positieve mond- op mondreclame maken.
7. Berichten directie
- Ouder bedankavond 2 juni, bingo regelen door ouderraad
Ouders die hebben geholpen op school worden uitgenodigd voor deze ouder
bedankavond. We doen weer een bingo.
Op deze avond nemen we ook meteen afscheid van Hennie. Zij gaat met pensioen.
Narda, Cindy en Hanneke Z. nemen de organisatie op zich.
8. Begroting/budget
- Ouderbijdrage
Hanneke heeft verschillende voorstellen gedaan voor de nieuwe ouderbijdrage.
Graag zo snel mogelijk (voor 26 februari) je voorkeur aangeven, omdat het voorstel
ook nog door de MR moet.
Wil iedereen ook even over de begroting heen kijken of er opvallende dingen in staan
en dat doorgeven voor 26 feb aan Hanneke?
9. Rondvraag
Hetty vraagt waar de draaiboeken zijn.
Die heeft Wendy en bij de postvakken staat ook een bakje met de draaiboeken.

Hanneke vraagt of we de algemene ouderavond kunnen bespreken.
Dit jaar moet de OR met het onderwerp komen, dat gekoppeld kan worden aan de
presentatie van het financiële plaatje.
Normaal is deze avond in mei, maar het kan dit jaar ook eind juni.
In de volgende vergadering dan prikken we de datum hiervoor.
Wil iedereen nadenken over een goed onderwerp! Mieke bespreekt met BJG de
mogelijkheden voor een presentatie van GGD over seksuele opvoeding en internet.
Dat vindt men een interessant gegeven.
Hetty heeft gehoord dat er op andere scholen luizenmoeders zijn. Hebben we die hier
ook?
Nee, dat hebben wel jaren geprobeerd, maar er was geen animo voor.
Hetty vraagt naar de taak van de klassenouder bij de kleuters.
De inhoud van het verslag is gezien door de OR en goedgekeurde.

