Notulen Ouderraadvergadering 2 december 2019
Aanwezig:
Afmelding:
Toehoorder:

Philip, Erwin, Ewoud, Erik, Marc van H, Marc B
Loes, Monique
Elham, Rene en Anke
Mark Verhees(MR)

1. Opening:
Ewoud opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Ingekomen stukken:
- Geen.
Uitgaande stukken:
- Geen.
3. Mededelingen:
- Kerst: Dit gaat plaatsvinden op een vrijdag, in de ochtend. Kinderen mogen weer
hapjes maken met de ouders en meenemen in de klas, doel is om samen te
ontbijten. Daarna wordt er op beide locaties doorbrekend gewerkt. Waarom er is
gekozen voor de ochtend i.p.v. de avond? Dit stond niet op de kalender. Als de
kinderen een viering in de avond hebben, dan moet er een middag vrijgegeven
worden ter compensatie. Dit was niet opgenomen in de jaarplanning.
- Uitgangspunt om dit volgend jaar wel weer te doen en dan dit per jaar af te
wisselen.
4. Mededelingen vanuit de MR:
- Mark sluit bij de vergadering aan namens de MR. Hij geeft wat uitleg over de
speerpunten van de MR van dit schooljaar, namelijk de renovatie en het
overblijven.
- Er komt een plek vrij binnen de oudergeleding van de GMR voor onze school.
Ewoud heeft al eerder een vergadering bijgewoond en heeft zijn interesse
uitgesproken om hier plaats in te nemen. Eenieder krijgt de gelegenheid om hier
ook zijn interesse voor uit te spreken, graag voor 9 december aanstaande.
- Binnen de oudergeleding komen komend schooljaar 3 plekken vrij. De plek van
Mark Verhees komt ook vrij, maar hij geeft aan zich verkiesbaar te stellen.
- Vanuit de ouderraad zijn ook een aantal leden die de interesse hebben
uitgesproken om lid te worden van de MR. Mark geeft aan dat dit in januari
verder opgepakt gaat worden, daar in principe alle ouders de mogelijkheid moeten
krijgen om plaats te nemen in de MR en dat er dan verkiezingen gehouden dienen
te worden.
- Na dit schooljaar komen er binnen de Ouderraad ook 2 posities vrij, waaronder de
positie in het Dagelijks Bestuur van secretaris. Het behoort tot de mogelijkheden
dat wanneer de desbetreffende leden van de Ouderraad in de MR plaatsnemen dat
er een nijpend tekort komt aan leden. Mogelijk gaan de krachten gebundeld
worden in het werven van nieuwe leden, dit komt terug op de komende agenda
van de eerstvolgende vergadering,
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5. Actiepuntenlijst:
NO

ACTIEPUNTEN

Actienemer

Plan

Account Greetz aanmaken

Erik

Dec 2019

Zo nodig interesse uitspreken voor plaatsnemen
binnen de GMR

Allen

9 dec 2019

Regelement OR en info GMR rondsturen

Erwin

Dec 2019

Navraag bij Jack doen waarom niet alle ouders de Marc B
plenaire berichten in Ouderportal krijgen en dat
berichten op een gegeven moment verdwijnen.
Bespreken met team signalen over krappe tijd
Anke
voor eten en drinken tijdens schooltijd.

Jan 2020

Bespreken of enquête omtrent traktaties
samengevoegd kan worden met enquête over
Schooltijden

Jan 2020

Anke

Datum
gereed

Jan 2020

6. Financiën:
- Account Greetz is nog niet gelukt, daar een Gmail account niet geaccepteerd
wordt, Erik zal opnieuw proberen nu met het emailadres van de Ouderraad.
Sinds Reminder Ouderportal zijn er nog een aantal betalingen binnengekomen.
Nog steeds is er een aanzienlijk aantal ouders die nog niet betaald hebben
- Betaallink via de Rabobank is nog niet mogelijk, daar het een zakelijke rekening
is en dat doordoor maar een link per keer mogelijk is. Erik gaat hier verder mee
aan de slag om te informeren voor mogelijkheden buiten de Rabobank om.
- Vanuit de evenementencommissie zijn een aantal pakken voor de pieten
aangeschaft die bekostigd zijn door de Ouderraad. Loes zal in de nieuwsbrief hier
een vermelding van maken in een verslag van de viering op school.
7. Veiligheidsrondje:
- Het veiligheidsrondje is gelopen.
- Wat vooral opviel was dat de schoonmaakmiddelen makkelijk te bereiken waren
bij de kleuters en dat er scharen goed in het zicht lagen.
- Marc B. merkt op dat hij ook heeft opgemerkt dat de laptops in de computerkamer
vol in het zicht lagen, terwijl deze niet gebruikt werden. Hierover is al contact
geweest met Jack en dit is opgepakt door Jack.
8. Concept Jaarverslag:
- Concept Jaarverslag is door eenieder doorgelezen en akkoord bevonden.
9. Stand van zaken m.b.t Kind Centrum:
- Er kan gestart worden met de bouw.
- De school is vrij om een plan van eisen aan de gemeente te
overleggen(nieuwbouw/renovatie).
- De school geeft aan dat er wordt uitgegaan m.b.t. bouw voor 550 kinderen i.p.v.
450 kinderen, wat eerder begroot was in het integraal huisvestigingsplan.
- Volgende week volgt er weer overleg met Loods en Villa Vrolijk, welke opties
er mogelijk zijn en haalbaar binnen het bedrag wat beschikbaar is gesteld.
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10. Rondvraag;
- Erik: Het bericht in de Ouderportal omtrent de vrijwillige ouderbijdrage is bij
hem niet aangekomen, dit blijkt bij meerdere het geval. Verder valt het op dat
berichten opeens na een tijdje verdwijnen. Vraag is hoe dit kan dat niet alle
ouders de plenaire berichten binnen krijgen? Marc B. zal hier navraag voor
doen bij Jack
11. Sluiting:
- De vergadering werd om 21.15 uur gesloten.

Volgende vergadering 13 Januari 2020 20.00 uur
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