Notulen Ouderraadvergadering 10 oktober 2016
Aanwezig:
Afmelding:
Nieuw lid:

Elice, Marc, Monique, Femke, Erwin, Jos,
Erik, Rene, Ewoud
Simone, Lonneke
Ilse Schriek(moeder van Fenna, groep 1D)

1. Opening:
Elice opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen van harte welkom.
Met ingang van heden heeft Simone aangegeven te stoppen als lid van de Ouderraad.
Ilse Schriek heeft aangegeven dat ze graag lid wil worden van de Ouderraad en sluit
vanaf heden aan.
2. Ingekomen stukken:
- Email MR, deze is verspreid onder de leden van de Ouderraad en wordt bij
punt 4 verder besproken
- Folder schoenmaatjes, deze wordt ter kennisgeving aangenomen.
- Email van Ilse m.b.t. aanmelden als nieuw lid voor de Ouderraad.
Uitgaande stukken:

3. Mededelingen:
- Joris en Laura hebben afgelopen donderdag een dochter gekregen. Kaartje
wordt gestuurd namens de Ouderraad en er zal een afspraak gemaakt worden
voor kraamvisite. Femke zorgt voor cadeaubon en kaartje. Marc, Elice en
Monique plannen een datum.
Jac is opa geworden van een kleindochter, kaartje wordt gestuurd namens de
Ouderraad.
- Tot nader bericht wordt er door de school tijdens het overblijven en buiten
spelen niet meer gebruik gemaakt van het kunstgrasveld.
- Jan en Thea zijn vorige week met pensioen gegaan. Zij hebben ervoor gekozen
om dit niet groots te vieren op school, maar in kleine kring met het team.
- Gesprekken met architect zijn nog steeds gaande. Op dit moment wordt ervoor
gekozen om te kijken naar mogelijkheden op de gemeentegrond en er wordt
niet gekozen om in de hoogte te gaan verbouwen.
- N.a.v. de ingekomen email van de MR zal Jos bij de volgende vergadering van
de MR aansluiten om de mogelijke aanpassingen in het Reglement Overblijven
toe te lichten.
4. Mededelingen vanuit de MR:
- Het reglement Overblijven zal door de MR geheel worden herzien daar deze al
gedateerd is. De MR heeft Jos en de coördinatoren van het Overblijven
benaderd voor een overleg. Jos zal bij de volgende vergadering van de MR
aansluiten.
De MR is gevraagd van te voren de vragen m.b.t. het reglement aan de
Ouderraad aan te leveren, dit is tot op heden nog niet gebeurd.
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De Ouderraad wil graag dat er door MR zo snel mogelijk beslist wordt of de
aanpassingen m.b.t. het gezonder eten en drinken tijdens het overblijven en
tijdens schooltijd doorgang kunnen vinden. Het reglement kan volgens de
Ouderraad ook op een later tijdstip herzien worden. Elice zal een brief sturen
naar de MR met de mening van de Ouderraad in dezen. Tijdens behandeling
van dit punt ontstond er een discussie over de samenwerking tussen OR en
MR, Elice zal de signalen die hieruit voort kwamen mondeling bespreken met
de voorzitter van de MR.
De notulen van de MR zijn verder na te lezen op de internet site van school.

5. Actiepuntenlijst:
NO

ACTIEPUNTEN

06-10-2014

Gedurende het jaar foto’s maken voor presentatie Allen
algemene ouderavond van activiteiten
georganiseerd door ouderraad en deze
doorsturen naar Elice.
Kraamvisite Laura en Joris
Elice, Marc en
Monique
Kaartje sturen naar Jac en Joris-Laura
Femke
Cadeaubon halen voor Joris en Laura
Contact opnemen met Inge en Damian omtrent
Elice
formulieren Veiligheidsronde

Gehele jaar

Brief sturen naar MR omtrent standpunt OR m.b.t. Elice
Overblijf reglement

Okt.2016

Elice overlegt met Joris over opmerkingen
geplaatst bij verkeersveiligheid-parkeerplaats
Communicatieplan aanpassen en verspreiden
onder de leden van de Ouderraad

Elice

Nov.2016

Lonneke

Nov. 2016

10-10-2016

-

Actienemer

Plan

Datum
gereed

Nov. 2016
Nov.2016
Okt. 2016

Groep 1-2 heeft geen startgesprekken, dit omdat er veel kinderen instromen
gedurende het jaar. De kinderen die instromen krijgen na 3 weken een
startgesprek, waardoor dit verder dan ook niet nodig is. Reactie van
leerkrachten van groep 8 heeft in de nieuwsbrief gestaan. Ook in die groepen
worden geen startgesprekken gehouden.

6. Financiën/ begroting:
- Er zijn geen op- en/of aanmerkingen betreffende het financieel overzicht
- Externe kascontrole heeft nog niet plaatsgevonden. Afspraak is gemaakt voor
komende week.
- Femke bedankt de leden van de Ouderraad voor het verspreiden van de
brieven.
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Jos heeft bij de coördinatoren van de bouwlagen aangegeven dat de Ouderraad
graag een bijdrage wil geven aan iets wat ten goede komt van de leerlingen,
mede ook doordat er een groot bedrag op de spaarrekening staat. Er wordt hier
gedacht aan iets duurzaams. De Ouderraad hoort dit graag terug van de
coördinatoren zodat hier t.z.t. tijdens een vergadering een keuze ingemaakt kan
worden

7. Voetbaltoernooi Herfstvakantie:
- Rene heeft veel inschrijfformulieren uitgedeeld. As vrijdag is de uiterste
inleverdatum. Marc zorgt dat deze vrijdag opgehaald worden. Op dit moment
is er nog geen hulp nodig van de leden van de Ouderraad.
8. Rondvraag:
- Rene: Weet iemand waar de formulieren en checklist van het Veiligheidrondje
zijn? Elice zal contact opnemen met Inge en Damian om dit na te vragen.
Mocht dit niet voor de herfstvakantie lukken, dan zal na de herfstvakantie een
nieuwe lijst gemaakt worden door Erik, Ewoud en Rene, zodat dit ook snel
weer opgepakt kan worden.

9. Sluiting:
- De vergadering werd om 21:10.uur gesloten.

Volgende OR vergadering 14 november 2016 om 20:00 uur
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