Notulen Ouderraadvergadering 11 september 2017
Aanwezig:
Afmelding:

Marc van H, Monique, Erwin, Ilse
Erik, Lonneke, Marc B.
Ewoud, Jos, Femke en Elham

1. Opening:
Erik opent de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar en heet iedereen van harte
welkom.
2. Ingekomen stukken:
- Folder Fotograaf ’t Zuiden.
Uitgaande stukken:
- geen
3. Mededelingen:
- De School wil de Ouderraad nog van harte bedanken voor de inzet van het
afgelopen schooljaar en hoopt weer op een goede samenwerking in dit nieuwe
schooljaar.
- Joris en Laura zijn in de schoolvakantie getrouwd.
- Er is door de school nieuw interieur aangeschaft wat verspreid door school
wordt gebruikt en natuurlijk in de nieuwe locatie St Joris. De schilder zal de
komende tijd ook de lokalen op St Joris een opknapbeurt geven.
- 5 december is er een continurooster i.v.m. Sinterklaasviering.
- 5 oktober is een landelijke staking voor de leerkrachten. In de komende
nieuwsbrief zal er vermeld worden hoe de school hier een invulling aangeeft.
- De Luizencontrole zal de eerstkomende keer volgens een nieuwe aanpak gaan
proberen. Monique, Lonneke en Ester zullen samen een afspraak plannen om
een brief op te stellen en dit alles op poten te zetten. Erwin zal het draaiboek
nogmaals doorsturen.
4. Mededelingen vanuit de MR:
- Er zijn geen nieuwe mededelingen vanuit de MR. Erwin zal een schema
opstellen wie wanneer mag aansluiten. Graag onderling ruilen als het niet
uitkomt. De eerste MR-vergadering is 18 september aanstaande, er zal via de
app gevraagd worden wie hier kan aansluiten.

-1- Ouderraadsvergadering d.d.11. sept 2017

5. Actiepuntenlijst:
NO

ACTIEPUNTEN

Actienemer

Plan

06-10-2014

Gedurende het jaar foto’s maken voor presentatie
algemene ouderavond van activiteiten
georganiseerd door ouderraad en deze
doorsturen naar Ewoud.
Terugkoppeling aan overblijf commissie omtrent
het niet meer verstrekken van thee, niet meer
afwassen en het meebrengen van eigen beker
Terugkoppeling aan schoolfotograaf m.b.t.
signalen
Reserve bankpasje op naam Erik laten zetten.

Allen

Gehele jaar

Jos

Okt. 2017

Elham

Okt 2017

Erik

Okt 2017

Terugkoppeling activiteiten kleuters aan krappe
kant (zie onderstaande tekst)

Jos

Okt. 2017

Uitzoeken wie verantwoordelijk voor organisatie
activiteiten buiten schooltijden.

Jos

Okt 2017

Navragen hoe kamp ervaren is dit n.a.v. signalen
kinderen (zie rondvraag).

Jos

Okt 2017

Lijstje maken met namen van leden die aansluiten Erwin
bij de MR-vergadering.

Sept 2017

Navragen aan Jos of veiligheidsrondje ook op St
Joris en in de Geseldonk moet plaatsvinden
Bij Jos navragen hoe hoog de bijdrage zou zijn
voor de kerstviering in de Geseldonk
Verzorgen van promotiemateriaal voor Algemene
Ouderavond
Jos doorgeven dat er bij verschillende ouders
niet duidelijk is waar de pauzes worden
gehouden.
Stukje in nieuwsbrief schrijven over Veiligheid
rondje.

Rene

Sept 2017

Rene

Sept 2017

Lonneke , Ewoud

Okt 2017

Rene

Okt 2017

Erik

Okt. 2017

Brief vrijwillige ouderbijdrage opstellen en
meebrengen naar OR vergadering op 9 oktober.
Ewoud vragen om website OR up to date te
maken.
Brief vrijwillige ouderbijdrage rondbrengen.

Femke

Okt 2017

Erwin

Sept 2017

Allen

Eind okt

Overzicht m.b.t. allergieën per klas, navragen bij
Marja.

Jos

Okt 2017

-

Datum
gereed

Welkomstbrief is herschreven.
Door afwezigheid van Jos zijn een aantal actiepunten doorgeschoven naar de
volgende vergadering.
Veiligheidsrondje is voor de vergadering gelopen. Wat op valt is het openstaan
van ramen en in lagere groepen aanwezig zijn van schoonmaakmiddel in de
klassen. Rene zal met Jos overleggen of het veilgheidsrondje ook in de
Geseldonk en op St Joris moet plaatsvinden.

6. Financiën/ begroting:
- Er zijn geen op- en/of aanmerkingen betreffende het financieel overzicht en de
begroting.
- Erwin zal aan Femke vragen of zij in de weekbrief voor de Algemene
Ouderavond de begroting en het voorstel voor de vaststelling van de vrijwillige
ouderbijdrage wil laten plaatsen.
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Externe kascontrole: Lonneke zal haar man vragen om dit op zich te nemen.
Interne kascontrole zal in de loop van het volgende jaar gedaan worden door
Erwin en Rene of Marc v H.
Jos zou graag een bijdrage willen hebben voor het organiseren van de
kerstviering in de Geseldonk. Rene informeert bij Jos hoe hoog dit bedrag is.
De verkeerscommissie wil ook graag nieuwe middelen aanschaffen. Marc van
H zal zorgen voor een duidelijke omschrijving en prijsopgave indien nodig.

7. Stand van zaken overblijfreglement:
- Dit komt terug bij een volgende vergadering.
8. Allergieën/traktaties:
- Erik heeft met leerkracht van de onderbouw een gesprek gehad over het
verstrekken van traktaties. Jos zou in kaart brengen hoeveel kinderen er een
allergie hebben om zo te kijken of het rendabel is om hier namens school iets
mee te doen en hier ook een link te leggen naar traktaties. Het idee zou zijn dat
de school zou zorgen voor traktaties die voor iedereen geschikt zouden zijn,
ook voor kinderen m.b.t. lactose intolerantie, gluten allergie etc. Ouders
zouden dan niet zelf meer voor traktaties hoeven te zorgen , dit wordt dan door
de leerkracht gedaan. Wel zal er dan een kleine keuze zijn in bepaalde
traktaties. De leerkrachten van de onderbouw staan hier op dit moment zeker
achter en er zal binnen het team verder gekeken worden hoe hier verder mee te
gaan. De Ouderraad juicht dit idee ook toe.
9. Algemene Ouderavond:
- De algemene Ouderavond is op 10 oktober aanstaande en zal dezelfde opzet
hebben als vorig jaar. Lonneke zal Ewoud benaderen om samen te zorgen dat
een kraampje waar de OR mag plaatsnemen op een mooie manier aangekleed
kan worden en door de school zullen er weer posters opgehangen worden.
Badges zijn al aanwezig.
10. Website OR
- Website OR is gedateerd, niet alle informatie is meer actueel en relevant. Dit
kan een opfrisbeurt gebruiken. Ewoud wordt gevraagd om hier eens naar te
kijken.
11. Rondvraag:
- Lonneke: Zij geeft aan dat verschillende ouders aangeven dat er
onduidelijkheid is waar de groepen die op de St Joris zitten pauze houden, het
gaat hier om de kleine pauzes. Vraag: Is dit duidelijk gecommuniceerd met de
ouders en wat zijn hier de afspraken voor? Rene zal dit navragen aan Jos.
12. Sluiting:
- De vergadering werd om 21.30 uur gesloten.

Volgende OR-vergadering 9 oktober 2017 om 20.00 uur
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