Verslag ouderraad januari 2016.
Voorzitter:

Wendy de Kort

Aanwezig:

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

Notulant: Hanneke Zevenbergen
1. Opening:
Wendy heet iedereen welkom.
2. Bespreken vorige notulen
Wendy heeft contact gehad met Jan v.d. Paardenstal. Hij kon dezelfde hesjes
niet meer aankomen die Wendy bedoelde.
Wendy gaat kijken of ze ergens anders besteld kunnen worden.
Lukt dit niet dan vragen we aan de Reclamefabriek of zij de hesje zelf kunnen
leveren.
De Reclamefabriek gaat ze in ieder geval bedrukken.
Liefst voor de Open dag op dinsdag 26 januari.
Office is niet meer nagekeken, ouders bevestigen dt het werkt..
De bijspijkercursus Engels wordt door de leerkrachten positief ondersteund.
Het moet nog door de MR.
Het gaat om 5 lessen en deze kosten samen 45 euro. Het geldt dan voor de
kinderen van groep 8 die wat extra ondersteuning nodig hebben om op het
voortgezet onderwijs (Zwijssen) beter aan te sluiten.
Ouders zijn vrij om de keuze te maken om hieran deel te nemen.
Er is contact geweest met het Kroontje. Er is geld teruggestort bij de kinderen
die hun gemiste dagen niet kunnen in halen.
3. In en uitgaande post
Wendy geeft aan dat ze er over valt dat we als OR steeds te horen krijgen dat
de leerkrachten het te druk hebben om te participeren in activiteiten.

Hier zijn we het mee eens. Vooral de werkgroep carnaval geeft aan hier last
van te hebben. Minet heeft na een mail van Narda uitleg gegeven.

Terugblik sint en kerst
-

Sint
In principe is het allemaal goed gegaan, maar de communicatie
schortte eraan.
Er was een draaiboek, maar de ouders van de OR hebben deze nog
niet gehad of gezien. Was toch wel fijn als we dit eerder hadden.
Er is als idee geopperd om de aankomst van de Sint wat levendiger te
maken. Onze werkgroep neemt hierover contact op met de leraren van
de werkgroep.
Aandachtpunt is de betrokkenheid van de OR-ouders bij de activiteiten
te vergroten. Mieke geeft dit aan de leraren aan. Ook neemt ieder zelf
nog contact op met de leraren van de werkgroep om beter op een lijn
te komen.

-

Kerst
Het was een leuke avond. Sfeervol en rustig. De kinderen vonden het
toneelstuk erg mooi en ook wij ervoeren het als prettig.
Ook het afsluiten in de klas was goed.
Er was een miscommunicatie wat betreft het inkopen van het drinken.
Dat hoort bij onze taken, maar dat was niet duidelijk.

4. Stand van zaken m.b.t. de carnaval
- Knutseldagen carnaval
Er zijn geen knutseldagen voor ouders gepland.
De leraren hebben de vraag gekregen wanneer de kinderen uit de klassen
mogen om te komen knutselen. We hebben nog niet van iedereen
antwoord gehad.
Ouders hoeven alleen de cup cakejes te bakken die we gebruiken als
uitdelers.
-

Optocht (achter het boerenbruidspaar)
Niels en Yara zijn het jeugdboerenbruidspaar. We passen ons thema hier
een beetje op aan.
Er lopen 41 kinderen, 3 leerkrachten mee en 19 ouders.
Alles verloopt voorspoedig..

5. Berichten van de directie.
- Meneer Sjoerd tweeling: Jinte en Tess. Cadeautjes van OR zijn al aan
hem gegeven. Cindy had rompertjes gemaakt met een bon erbij en heeft
deze al aan Sjoerd gegeven.
- Open dag school. Is voor nieuwe ouders en ook voor ouders van kinderen
die al hier op school zitten.
’s Ochtends is Cindy er en ’s middags komt Hetty helpen met koffie,
limonade en thee..
- Organisatie algemene ouderavond.

De OR organiseert dit schooljaar een algemene ouderavond, waarin ook
het financiele plaatje wordt besproken. In de volgende vergadering gaan
we bespreken wat het onderwerp wordt van de algemene ouderavond.
Iedereen kan onderwerpen inbrengen, waarvan we er dan een zullen
kiezen.
6. Voorbereiding sponsorloop
De Koningsspelen zijn op 22 april. Na de carnaval wordt contact opgenomen
met de leraren om het te gaan organiseren. Ook even kijken of de
sponsorloop samen gaat met de Koningsspelen.

7. Begroting penningmeester
- Er zijn veel vragen rondom de budgetten in de begroting en de
opgevoerde posten. Wellicht zullen er zaken moeten worden gewijzigd.
Er wordt een afspraak gemaakt met Minet om de budgetten en
opgevoerde posten te bespreken.
Dit doen Hanneke F en Narda.

8. Rondvraag
- De shirts zijn zoek, nadat ze zijn gebruikt voor een basketbaltoernooi.
Hatice neemt hierover contact op met Eelke.
- De vraag van Hatice is of er wat wordt gedaan met de aanslagen van
vandaag in Istanbul. Hoe gaat de school hierop reageren? Gaan we bij
iedere IS-aanslag een minuut stilte houden of waar ligt de grens.
- Hatice gaat morgenochtend zelf hiervoor naar Minet.
- Debbie vraagt waarom er niet geflyerd mag worden voor e-VEN-t. Dit is
een soort disco/activiteiten avond voor de kinderen van de groepen 6 t/m
8. Mieke zegt dat er flyers opgehangen mogen worden op de prikborden.
- Hetty vraagt of Juf Pien nog terug gaat komen en wanneer.
De kinderen missen haar en vragen wanneer ze weer terug komt, maar
dat is niet duidelijk.
Het is niet duidelijk of zij dit schooljaar nog terug zal komen.
Cindy zorgt voor een kleine attentie vanuit de OR.
- Cindy geeft aan dat er heel veel materialen op zolder liggen die we nooit
meer gebruiken. Er worden allemaal nieuwe materialen gekocht, terwijl we
het gewoon hebben.
We gaan dit opruimen en uitzoeken. In overleg met Sjoerd en Aukje wordt
er een datum geprikt.
Cindy wil dit doen en we proberen er met zo veel mogelijk mensen er bij te
zijn om haar te ondersteunen.
- Narda vraagt of nog we mee doen met het maken van de maskers voor in
de etalages van de winkels in het centrum.
- Wanneer gaat Greetje met verlof en is er al bekend wie haar gaat
vervangen? Ze gaat half maart en spoedig wordt bekend wie haar gaat
vervangen tot het einde van dit schooljaar.
- Bij de volgende vergadering is Greetje aanwezig. Dit omdat ze misschien
Mieke gaat vervangen als zij met pensioen gaat.
- Hanneke F. vraagt wanneer de algemene oudervergadering is.
Dit gaan we in de volgende vergadering bespreken.

9. Afsluiting
De vergadering is gesloten om 22.35 uur.
Volgende vergadering is op dinsdag 23 februari 2016.

