Notulen Ouderraadvergadering 31 augustus 2020
20.00 uur
Aanwezig:
Afmelding:
Gast:

René, Erik, Ewoud, Loes, Monique, Anke, Elham
-

1. Opening:
Ewoud opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Ingekomen stukken:
Geen.
Uitgaande stukken:
Geen.
3. Mededelingen school:
We hebben vernomen dat de geiten bij de groepen 8 soms voor afleiding zorgen. De
geiten moeten een paar weken wennen. Uiteindelijk mogen de kinderen wel af en
toe bij de geiten.
Er is ingeschreven voor het schoolfruit. Even afwachten of we worden ingeloot.
4. Mededelingen MR:
Dit jaar proberen vaker te overleggen samen met OR en MR.
5. Actiepuntenlijst:
NO

ACTIEPUNTEN
Actienemer
Schrijven van een nieuwsbericht m.b.t. de ouderbijdrage Erik

Plan
juli 2020

Ouders oproepen voor de ouderraad
Bericht weekbrief/ouderportaal
Veiligheidsrondje

Ewoud

september
2020
z.s.m.

Sinterklaas voorbereidingen (“zwarte” piet?)

Loes/Anke

René en Ewoud

Alternatief zoeken voor de bekers van groep 8

komende
maand
dit schooljaar

Nieuwe kannen/jerrycans aanschaffen voor school

dit schooljaar

Datum gereed

6. Financiën:
Doordat er afgelopen jaar minder activiteiten plaats hebben kunnen vinden, is er
wat geld overgebleven. Dit geld willen we gaan investeren in de school, en nieuwe
activiteiten voor de kinderen (in samenwerking met de Evenementencommissie).
Even afwachten hoe de situatie rondom het coronavirus verloopt.

7. Ouderbijdrage:
Bedrag laten zoals het was. €25 per kind. We gaan kijken of het mogelijk is om te
laten betalen via een betaallink via het ouderportaal. Dit kost €1 per transactie. Erik
gaat dit regelen en maakt een bericht voor goedkeuring van het bedrag.
Bijdrage voor het overblijven moet via school/MR worden geregeld, niet via de
Ouderraad van de ouderbijdrage.
8. Corona:
De maatregelen die de school heeft getroffen blijven in ieder geval nog 2 weken
gelden. Is het een idee om de inlooptijd te verkorten? Van 8.15 uur tot 8.30 uur.
Kunnen er gewone luizencontroles plaatsvinden? Anke geeft aan dat dit wel
noodzakelijk is. Belangrijk om te controleren, dus deze gaan gewoon door.
De schoolbibliotheek gaat ook weer open binnenkort.
9. Verkeerswerkgroep:
Wil er iemand vanuit de ouderraad in de verkeerswerkgroep komen? Anke gaat
achter de datums van de activiteiten aan en geeft dit door aan de ouderraad.
10. Schoolplein locatie nummer 9 en 13:
Nummer 9. De kant van Villa Vrolijk is erg mooi, en nieuw aangelegd. De kant van de
school is aanzienlijk minder mooi. Anke geeft aan dat het voor de bovenbouw van
school wel opgeknapt kan worden. Het idee is om bijvoorbeeld een duikelrek en
eventueel wat houten palen te laten plaatsen.
Het voetbalveld voor locatie nummer 13 kan ook een opknapbeurt gebruiken. De
gemeente is samen met een aantal partijen aan het bekijken wat er mogelijk is om
er ook een natuurspeeltuin van te maken. Voetballen kan dan nog bij de
voetbalvereniging. Misschien kan er een sponsoring plaatsvinden samen met de
kinderen.
11. Update OKC:
De samenwerking met Villa Vrolijk is opgestart. We wachten af wanneer er
verbouwd gaat worden.
12. Rondvraag:
Elham vraagt hoe het met trakteren zit? Voorlopig blijven de traktaties van school.
Anke heeft hier woensdag overleg over op school.
13. Sluiting:
De vergadering wordt om 21.45 uur gesloten.

Volgende vergadering 28 september 2020 20.00 uur

