Notulen Ouderraadvergadering 09 oktober 2017
Aanwezig:
Afmelding:

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

1. Opening:
Erik opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Ingekomen stukken:
- Magazine V.O.O Onze School
- Email vanuit organisatie voetbaltoernooi Herfstvakantie: deze gaat niet door in
verband met weinig animo.
- Email Houtse Kluppels, deze is doorgestuurd naar Lonneke.
Uitgaande stukken:
- Geen.
3. Mededelingen:
- Ineke verricht op dit moment tijdelijk werkzaamheden buiten de klas.
- Nicole is af en toe op school, zij verricht dan ondersteunende werkzaamheden
- Sylvie keert na de herfstvakantie volledig terug.
- Er is een werkgroep gevormd over de vorming en inrichting richting de
toekomst van de huidige St Joris.
- Er zijn aan het begin van dit schooljaar enkele jubilarissen geweest. Namens de
OR zal Femke nog zorgen voor een attentie.

4. Mededelingen vanuit de MR:
- Marc. B is namens de Or aanwezig geweest bij de afgelopen vergaderingen.
Zijn bevindingen zijn al via de email verspreid onder de leden.
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5. Actiepuntenlijst:
NO

ACTIEPUNTEN

Actienemer

Plan

06-10-2014

Gedurende het jaar foto’s maken voor presentatie Allen
algemene ouderavond van activiteiten
georganiseerd door ouderraad en deze
doorsturen naar Ewoud.
Terugkoppeling aan schoolfotograaf m.b.t.
Elham
signalen.
Reserve bankpasje op naam Erik laten zetten.
Erik

Gehele jaar

Navragen over mogelijkheden zijn om brief
Vrijwillige Ouderbijdrage via Ouderportal te
verspreiden
Bespreken met MT en team dat er een deel van
het spaargeld evt. gebruikt kan worden voor
aanschaf van duurzame zaken voor school.
Navragen wat het volledige bedrag is voor het
drukken van de schoolkalender.

Jos

Nov 2017

Jos

Nov 2017

Jos

Nov 2017

Navragen of de beschikbaarheid van hulpouders
alleen klassikaal is of ook voor schoolbrede
activiteiten geldt.

Jos

Nov 2017

Stukje in nieuwsbrief schrijven over Veiligheid
rondje.

Erik

Nov. 2017

Datum
gereed

Nov 2017
Nov 2017

Jos heeft n.a.v. de actiepuntenlijst nog het een en ander teruggekoppeld.
- Bijdrage voor de kerst zou 175 euro bedragen, dit is akkoord.
- Veiligheidsrondje hoeft op dit moment alleen in het hoofdgebouw gedaan te
worden.
- Aan de onderbouw is een terugkoppeling gedaan over de mindere mate van
activiteiten, dit is een constatering, praktijk leert dat hier niet altijd behoefte
aan is, gedurende de volgende schooljaren worden er voldoende activiteiten
aangeboden.
- Bij organisatie van activiteiten buiten de school ligt de verantwoording bij
school.
- Jos heeft nog met collega’s over het afgelopen kamp gesproken. Er worden
voldoende activiteiten aangeboden, soms zit er wel wachttijd tussen activiteiten
die als saai kunnen ervaren worden en natuurlijk het gemis van de sociale
media en telefoons.
- Met het overblijven is nu afgesproken dat na de herfstvakantie eenieder eigen
drinken meeneemt. Nogmaals wordt het signaal afgegeven aan school als er
zoveel kinderen overblijven, waarom wordt er geen continurooster gedraaid?
Jos geeft aan dat een groot deel van de leerkrachten hier niet achter staan. Jos
wil dit nogmaals onder de aandacht brengen bij het team. Het registreren van
allergieën wordt bij inschrijving op school nagevraagd.
- In EHBO map wordt bijgehouden wie allergieën heeft. Emine is hier aandacht
functionaris van.
- Marja zal hier nog een overzicht van maken.
- Het universeel maken van traktaties heeft de aandacht, hier zal nog verder over
worden nagedacht. Mocht dit ingevoerd gaan worden, dan is dit op zijn vroegst
in het nieuwe schooljaar.
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6. Financiën/ begroting:
- Femke geeft aan dat ze gaat stoppen met de Ouderraad en met haar functie als
penningmeester in verband met een andere baan. Het liefst zou ze op korte
termijn deze functie willen overdragen.
- Er zijn geen reacties gekomen op de begroting en financieel overzicht die in de
weekbrief zijn geplaatst. Ook op het vaststellen van het bedrag voor de
vrijwillige ouderbijdrage heeft geen reacties gegeven. Dus deze zijn bij deze
ook goedgekeurd.
-

Er zijn geen op- en/of aanmerkingen betreffende het huidige financieel
overzicht en de begroting.
Brieven voor vrijwillige ouderbijdrage worden na de vergadering verspreid om
rond te brengen.
Jos gaat uitzoeken of het mogelijk is om de brief voor de vrijwillige
ouderbijdrage voortaan digitaal via Ouderportal te kunnen versturen.
Op dit moment staat er 1500 euro gereserveerd voor inrichting van de hal. Jos
zal nogmaals aangeven aan het MT en team dat er mogelijkheden zijn om een
deel van het spaargeld van de OR te gebruiken om duurzame spullen voor
school te budgetteren. Leerlingenraad had een aantal leuke ideeën, er wordt
aangegeven of hier misschien iets meegedaan kan worden. Jos neemt dit mee.

7. Luizenbrigade:
- Protocol is herschreven.
- Nieuwe vorm start na de herfstvakantie. De animo is nog niet groot. Tijdens de
Algemene Ouderavond zal hier nog aandacht aangegeven worden.

8. Concept Jaarverslag:
- Concept is door eenieder doorgelezen en akkoord bevonden,
9. Overblijfregelement:
- Op dit moment ligt dit nog steeds bij de OR. Op een later tijdstip zal er een
overleg komen tussen OR en MR. Dit zal dan ook meegenomen worden.
10. Algemene Ouderavond:
- De algemene Ouderavond is op 10 oktober aanstaande en zal dezelfde opzet
hebben als vorig jaar. Het promotiemateriaal zal door de schol en bij het
kraampje zichtbaar zijn. Het is wenselijk dat ieder lid van de ouderraad die
aanwezig is een naambadge opdoet om herkenbaar te zijn. Het kraampje wordt
gedeeld met de MR.
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11. Rondvraag:
- Jos: Graag zou hij een keer in Ouderraad de Verkeersveiligheid bij Jorisschool
willen bespreken. Dit wordt een agendapunt op de volgende vergadering.
-

Marc v H: Eind van de maand is er fietscontrole. Animo is nog minimaal. Is
het mogelijk dat ouders die aangegeven hebben via het formulier dat verspreid
is bij de startgesprekken waar de beschikbaarheid om hulp te bieden door
ouders wordt gevraagd, deze ook te gebruiken voor activiteiten zoals de
fietscontrole. Jos zal dit navragen.

-

Ilse: Zij zou navraag doen of de kalender bij familielid op een goedkopere
manier kon worden gedrukt. Door ziekte van familielid is dit niet meer
mogelijk. Jos vraagt na hoeveel de totale kosten zijn van het drukken van de
kalender.

12. Sluiting:
- De vergadering werd om 21.35 uur gesloten.

Volgende OR-vergadering 13 november 2017 om 20.00 uur
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