Verslag ouderraadsvergadering.
OR vergadering dinsdag 20 oktober 2015 locatie Hanneke Fleskens

Voorzitter:

Wendy de Kort

Aanwezig:

Narda van Dalen
Debbie Kanters
Hanneke Zevenbergen
Cindy Reijnen
Hanneke Fleskens
Hetty Aleman
Marlies van den Brand
Mieke Lemmens

Notulant: Hanneke Zevenbergen
Afwezig: Hatice Kilic

1. Opening
-

Wendy heet ons welkom en Hanneke wordt bedankt dat ze ons wil ontvangen.

2. Bespreken verslag 8 september
-

Tot de herfstvakantie is juf Lenny in groep 5 en daarna neemt Aukje het over. Zij
blijft in deze groep.
Tso en website worden later in de vergadering bespreken.

3. In en uitgaande post
-

Mieke heeft een uitnodiging van de gemeente gekregen voor de BVL, op 23
november. Debbie gaat er naar toe en er mag nog iemand aansluiten.
We hebben een pakket gehad van Veilig Verkeer Nederland. Er wordt overlegd in
het team of dit gebruikt gaat worden in een schoolbrede verkeersweek in het
voorjaar.

4. Stand van zaken carnaval inclusief nieuws uit de werkgroep.
-

-

Er zijn nu ongeveer 12 kinderen en 9 ouders aangemeld voor de
carnavalsoptocht. De intekenlijsten voor bij de klassen worden woensdag 21
oktober opgehangen. Er wordt ook een affiche opgehangen om kinderen te
prikkelen.
We willen in de maandopening van 9 november een prototype showen om de
kinderen te prikkelen. Het is ook fijn als de leraren daarna hun best doen om de
optocht te promoten. Rond deze datum gaat ook de herrinneringsbrief mee met
de kinderen.
Het thema is ‘het smoakt nar meer’. We maken allerlei verschillende snoepjes en

-

cakejes op de overalls die we al hebben.
We gebruiken ook paraplu’s, hengels en spraakballonnen.
Als uitdelers hebben we mini-cup cakes met het logo als een postzegel op
snoeppapier.
July en Donja worden gevraagd om het bord weer te maken.

5. Stand van zaken Sinterklaas
-

Vorige week is er een overleg geweest. Het is vooral inkoop wat er geregeld moet
worden. De EM-TE is al benaderd.
Het ligt aan het sinterklaasjournaal of we zwarte of gekleurde pieten krijgen. We
volgen die lijn. Sint is al besproken.
Mochten er kleine kinderen meekomen is er gevraagd of wij voor oppas willen
zorgen. 9 november komt er een informatiebrief.

6. Stand van zaken schilderen schoolplein
Wendy had iets in haar bakje dat ze erg ingewikkeld vindt. Er zijn 3 ontwerpen
gemaakt in het thema verkeer.
In eerste instantie moet eerst de vlaggenmast en de bestaande tekeningen
worden opgeknapt. Missen we nog wat dan kunnen we de ontwerpen gebruiken.
Mensen die zich hebben opgegeven voor het schilderen van de speelplaats
worden benaderd. Men probeert een moment in de herfstvakantie te prikken.

7. Stand van zaken penningmeester / ouderbijdrage / herinnering?
-

Het is niet helemaal duidelijk hoeveel mensen de ouderbijdrage hebben betaald,
omdat Hanneke nog niet in bij de bankzaken kan. (nog geen bankpas)
We hebben de begroting van afgelopen jaren ingezien en hier zijn veel vragen
over.
De afspraak is gemaakt om met de OR op 17 november samen naar de begroting
te kijken.

8. Berichten team en directie
- 2 november gaat de nieuwe website en het nieuwe logo in de lucht. Het oude
logo vervalt dan per direct.
De nieuwe website is erg toegankelijk ook via mobiele apparaten.
- Budget YAG
Er komen YAG banners voor in de school. Deze kosten ongeveer 250, -. De OR
heeft toestemming geven om dit geld te betalen vanuit het geld van de OR.
- Meningsvormend over Cursus Engels (bijspijkercursus)
Kinderen die naar het Zwijssen gaan die lopen er vaak tegen aan dat hun
Engels nog niet sterk genoeg is. Hierdoor krijgen ze veel huiswerk mee naar
huis en hebben hierdoor snel een vervelende ervaring.
Om dit te ondervangen wil de school een cursus aan gaan bieden buiten
schooltijd. Dit is dan voor kinderen van groep 6 t/m 8.
Het is op eigen initiatief, op school en op eigen kosten.
Het idee wordt positief ondersteund.
Een van de vragen is of SKIPOV het breed kan organiseren en wat zou kunnen
bijdragen in de kosten.
- TSO, hoe verloopt de TSO? Tevredenheid?

-

Donderdag is er overleg met Minét en het Kroontje. Men is nog niet helemaal
tevreden. Mieke heeft aandachtspunten opgeschreven en legt deze in dit
overleg voor.
Presentatie website 2 november
Deze dag is ook de onthulling van het nieuwe logo.

9. Aanschaf nieuwe hesjes of T-shirts.
- Alle SKIPOV-scholen hebben een nieuw logo en daarom moeten we nieuwe
shirtjes hebben.
Het idee is geopperd om hesjes aan te schaffen.
Iedereen gaat opzoek naar leuke ideeën.
10. Spreekbuis
-

-

-

Juf Pien moest onverwacht geopereerd worden en hierdoor is er opvang
gekomen. De juf die heeft ingevallen heeft zich niet voorgesteld en het is niet
met ouders gecommuniceerd dat er inval was.
Het was bij ouders niet helemaal duidelijk wanneer en hoeveel de kinderen
van groep 1 en 2 met de onderwijsassistent meegaan. Is het aanbod anders
en missen ze geen dingen, doordat ze gesplitst zijn en dat minder meekrijgen
van de stof van de andere groep.
De kinderen krijgen juist meer aandacht en de stof blijft hetzelfde.
Waarom zitten niet allebei de leerkrachten bij de welbevindingsgesprekken?
Dit heeft te maken met het aantal uren dat de leerkrachten werken en de
taakverdeling.

11. Rondvraag
-

De kinderen hebben allemaal een eigen email-adres gekregen van school.
Hoe kunnen we deze openen? Wat als je geen office hebt?
Mieke koppelt dit terug naar Sjoerd.

12. Sluiting
-

De vergadering is om 22.20 uur gesloten.

-

Volgende vergadering is op dinsdag 17 november op school.

