Verslag ouderraad 31 mei 2016
Voorzitter:

Wendy de Kort

Aanwezig:

Debbie Kanters
Hanneke Zevenbergen
Cindy Reijnen
Hetty Aleman
Hatice Kilic
Marlies van den Brand
Hanneke Fleskens
Mieke Lemmens
Minèt Peters

Notulant: Marlies van den Brand
Afwezig: Narda van Dalen
Locatie: Hanneke Fleskens
Agenda:
1. Opening.
Wendy opent de vergadering en heet iedereen van welkom. Minèt schuift aan
aangezien het Miekes laatste jaar is en Greetje het stokje gaat overnemen. Greetje
zit echter nog in haar verlof. Narda heeft te kennen gegeven dat ze er mee gaat
stoppen i.v.m. drukte privé.
2. Notulen vorig overleg bespreken.
Er zijn geen opmerkingen. Alle onderwerpen komen later in vergadering ter sprake.
Wellicht volgend jaar een enquête houden om eens te kijken naar andere locaties
voor schoolreisjes.
3. In en uitgaande post.
Er is een pakket binnengekomen van OK! (verkeersproject). Daar wordt momenteel
nog niets mee gedaan. Debby blijft verkeersouder en zij zal zich bezig houden met
verkeer, maar geeft wel aan te stoppen met de Ouderraad. Momenteel moet ze pas
op de plaats maken i.v.m. haar gezondheid. Ze maakt het schooljaar wel af. Iedereen
is vrij druk. Wellicht is het een idee om 1 persoon vanuit de OR verantwoordelijk te
maken voor een werkgroep. Ook wordt het idee ingebracht om te starten met een
klassenouder per groep die mensen aan kan spreken? Dit wordt in het team
besproken.
Hanneke heeft de jaarafrekening van Minèt ontvangen.

4. Stand van zaken mbt:
o Ouder bedankavond donderdag 2 juni.
Er zijn 47 aanmeldingen binnen. Alles wordt verzorgd en is geregeld.
o

JeugdAvond4daagse
Er zijn op dit moment 13 kinderen en 13 ouders aangemeld. De meeste
hebben ingeschreven op de 3km. Er zijn nog 2 middagen waarop kan worden
ingeschreven. Wanneer bekend is hoeveel personen er mee doen, wordt
beslist op welke afstand(en) er wordt ingeschreven. Donderdag volgt hierover
bericht hoe of wat. Mieke stuurt nog een herinneringsmail naar de ouders.

o

Werving extra inkomsten?
Zodra er een nieuw taakoverzicht van de leerkrachten beschikbaar is, wordt
dit doorgespeeld naar Wendy. Wij kunnen dan kijken wat we volgend
schooljaar kunnen doen. wellicht worden de koningsspelen/sponsorloop toch
op andere tijden/dagen gehouden en wordt een alternatief gezocht voor de
voorjaarsmarkt?

o

Schoolplein overname door Hetty
Volgende week donderdag komen ze samen om een en ander te bespreken
over hoe, wat en wanneer. De verf is nog niet ingekocht. Zodra alles duidelijk
is kunnen er enkele stagiaires maatschappelijke stage ingezet worden om te
kunnen helpen.

o

Informatieavond 14 juni Constance
Er zijn op dit moment 10 aanmeldingen + 5 OR-leden. Dit zijn er wel heel
weinig. Wendy geeft aan wanneer het bij dit aantal blijft zelf niet te komen.
Moeten we deze informatieavond wel door laten gaan? Er wordt besloten om
dit niet te doen. Mieke zal de ouders die zich hebben aangemeld hierover
persoonlijk inlichten.
Volgend schooljaar een enquête houden onder de ouders om te polsen wat
ze een interessant thema vinden om te bespreken op een algemene
ouderavond. Oppakken eerste vergadering nieuwe schooljaar.

o

In het nieuwe schooljaar een enquête onder de ouders houden m.b.t. het
schoolreisje. Wat vinden de kinderen leuk om te gaan doen? Oppakken eerste
vergadering nieuwe schooljaar.

5. Berichten team/directie.
Mieke geeft nogmaals door dat 19 juli a.s. groep 8 afscheid neemt. Deze avond is
tevens het afscheid van Mieke en OR en MR zijn hierbij uitgenodigd.
Vandaag is er een schrijven verstuurd m.b.t. aanpaste schooltijden vanaf het nieuwe
schooljaar. De school begint dan voortaan om 8.30 uur. Dit levert gedurende het jaar
veel voordelen op. Een continurooster zal voorlopig nog niet worden ingevoerd. Dit
wordt de komende jaren bekeken.
Er is veel ruis m.b.t. de mail van Minèt over de combinatieklassen. Mochten ouders
vragen hebben kunnen ze altijd bij Minèt terecht..

6. Budgetten.
Het budget is de vorige vergadering reeds besproken.
7. Spreekbuis; wat hoor je van andere ouders?
- De Cito-toets is door onze school erg goed gemaakt.
- Als er ruis en roddel is moeten ouders naar school zelf stappen.
-Er komen veel te veel mails binnen? Het zijn toch echt allemaal belangrijke mails...
8. Rondvraag
Cindy: Voor hoeveel geld moet er een bon voor Henny worden gehaald?
Hanneke Z: Is ramen wassen niet meer nodig? Jawel, maar dit wordt dit schooljaar
niet meer gedaan.
9. Sluiting
Wendy sluit om 21.35 uur de vergadering en bedankt iedereen.

