Verslag ouderraadsvergadering .
OR vergadering maandag 8 september

Voorzitter:
Aanwezig:

Narda van Dalen
Mieke Lemmens
Wendy de Kort
Debbie Kanters
Hanneke Zevenbergen
Cindy Reijnen (nieuw)
Hanneke Fleskens (nieuw)
Hatice Kilic (nieuw)
Hetty Aleman (nieuw)
Marlies van den Brand (nieuw)

Notulant: Hanneke Zevenbergen
Afwezig:
Marjon v.d. Pol wil ons graag helpen als het haar lukt, maar nu zit ze nog in de OR van Tante
Kootje. Volgend jaar wil ze graag overstappen naar de OR van onze school.

• Opening en foto maken van de OR 2015-2016
Mieke opent de vergadering en heet de nieuwe leden hartelijk welkom. Wat fijn dat
onze OR nu weer voltallig is!
We doen een voorstelrondje.
Narda van Dalen ( moeder van Senna groep 4)
Wendy de Kort ( moeder van Semmy groep 5)
Debbie Kanters ( moeder van Bieke groep 7)
Hanneke Zevenbergen ( moeder van Saar groep 4 en Luus groep 1)
Cindy Reijnen (nieuw) ( moeder van Tim groep 4 en Sanne stroomt in groep 1)
Hanneke Fleskens (nieuw) ( moeder van Lana groep 3)
Hatice Kilic (nieuw) ( moeder van Mehmet Efe groep 3)
Hetty Aleman (nieuw) ( moeder van Evi groep 1-2)
Marlies van den Brand (nieuw) ( moeder van Lieke groep 1-2)

Foto is gemaakt, wordt in de verbindingsgang van de units gehangen en komt op de
website.


Bespreken verslag van maandag 8 juni 2015
- Pannenkoeken bakken was erg leuk.
- Het verven van de speelplaats is nog niet gebeurd. Dit moet voor de
herfstvakantie gebeuren. Minet neemt contact met Klaas Wels op. Wendy de
Kort wil dit gaan regelen.

-

Schoolreis: Er is een vergoeding van 100 euro gekomen voor de pechbus. Dit
komt ten goede aan de groepen die de pech hadden (groep 5 en 6). Er is nog
geen bestemming aan dat geld toegekend. Er wordt over nagedacht en dan
wordt dit gecommuniceerd.

 Verdeling van OR taken en doorlopen van de oude verdeling
Voorzitter: Wendy de Kort
Vicevoorzitter: Narda van Dalen
Notulant: Hanneke Zevenbergen
Penningmeester: Hanneke Fleskens
Avondvierdaagse: Wendy de Kort en Hanneke Fleskens
Carnaval: Narda van Dalen, Hanneke Zevenbergen, Wendy de Kort, Cindy Reijnen,
Debbie Kanters
Speelplaats en tuin: via de ouderhulpfolder
Attenties: Cindy Reijnen
Sinterklaas: Hetty Aleman en Marlies van den Brand
Algemene ouderavond: Hanneke Fleskens en Wendy de Kort
Koningsspelen en sponsorloop: Hetty Aleman en Hanneke Verhoeven
Onderhouden T-shirts: Hatice Kilic
Verkiezingscommissie en wervingsfolder: Narda van Dalen
Jaarverslag: Wendy de Kort en Hanneke Zevenbergen
Kerstmaaltijd: Hatice Kilic, Cindy Reijnen, Debbie Kanters, Narda van Dalen
Op de avond zelf: iedereen
Voorjaarsmarkt: Debbie Kanters en Marlies van den Brand
Op de avond zelf: iedereen
Ouderbedankavond: Narda van Dalen, Cindy Reijnen en Hanneke Zevenbergen
Verkeersouder: Debbie Kanters
Wil je weten wie er vanuit school in de themagroepen zitten, er hangt een lijst in de
koffiekamer.
• Ouderbijdrage en folder
Hanneke Fleskens en Mieke gaan hier samen voor zitten.
Het bedrag blijft 27,50 per gezin.


Planning van de vergaderingen
Het etentje wordt verzet naar dinsdag 6 oktober.
Dinsdag 20 oktober
Dinsdag 17 november
Dinsdag 12 januari
Dinsdag 23 februari
Dinsdag 22 maart
Dinsdag 19 april
Dinsdag 31 mei
Dinsdag 5 juli
Alle vergaderingen zijn om 20.00 uur



Ingekomen en uitgegane post. (mappen OR )
Er zijn geen ingekomen stukken.

•

Evaluatie avond wandelvierdaagse
Er waren veel aanmeldingen en het is goed verlopen.
We hebben te weinig shirts voor ouders tijdens de vierdaagse. Het idee wordt
geopperd om nieuwe hesjes aan te schaffen, omdat we ook niet meer opvallen in onze
gele shirts of shirts bijkopen.
•

Nieuws uit de werkgroepen,
- Carnavalscommissie vergadert de eerste keer op woensdag 30 september om
20.00uur bij Hanneke Zevenbergen.

•

Berichten team en directie. Start schooljaar
- Juf Benita heeft aangegeven om helemaal te stoppen in het onderwijs. Haar uren
worden tot de herfstvakantie opgevangen door juf Lenny. Daarna moeten we het
nog afwachten.

•

Spreekbuis (alleen mededelingen, geen discussies…)
- TSO: Er zijn nog weinig positieve berichten over de overname door het Kroontje.
De inschrijving gaat lastig en op de lijsten staan minder kinderen dan er echt aanwezig
zijn.
De communicatie van het Kroontje naar ouders is slecht. Het Kroontje geeft aan dat het
voor hen ook allemaal nieuw is, terwijl dit met het draaiboek van het Ven als voorbeeld
niet zo zou hoeven te zijn.
De coördinator is er bijna nooit als aanspreekpunt ( zij zou boventallig zijn).
Er wordt een minimaal aantal activiteiten aangeboden.( materialen)
Ook missen we bv. Soep in de pauzes.

•

Rondvraag (alleen mededelingen, geen discussies…)
Wendy maakt zich zorgen dat er zo veel kinderen van school zijn gegaan. De school
werkt hard aan positief imago. Door veel verhuizingen zijn er inderdaad een aantal
kinderen van school gegaan.
Hanneke Zevenbergen heeft ingebracht om een nieuwsberichtje op de website te
zetten, met foto, zodat ouders wat horen van de OR.
Narda maakt een OR-groeps-app aan.
Mieke gaat maandagavond 14 sept. Met Hanneke Fleskens om de tafel voor de
overdracht van het penningmeesterschap..

•

Sluiting om 22.20 uur.

