Notulen Ouderraadvergadering 15 november 2021
19:30 uur
Aanwezig:
Afmelding:

Loes, Anke, Ewoud, Amy, Elham, René, Noortje (gast)
Erik

1.

Opening:
Ewoud heet iedereen welkom.

2.

Ingekomen stukken:
SEC:
De SEC vraagt zich af of dat hun bijdrage nog wel ‘nodig’ is. Door Corona zijn een aantal
activiteiten minder/geschrapt. Is dit blijvend of komt dit door corona?
Er wordt bevestigd dat dit inderdaad voornamelijk door Corona komt. Helaas is er
daardoor minder mogelijk. Ook is het aantal leerlingen inmiddels weer gegroeid dus zal
er per activiteit gekeken moeten worden wat haalbaar is.
Eindejaarsviering. Is er hulp vanuit de SEC nodig?
Er is een werkgroep van leerkrachten die dit op zich heeft genomen. Even alle
coronamaatregelen afwachten.
Is het een idee om in elke klas een koelkast neer te zetten? Dan blijven de
broodtrommels koel.
Dit is niet haalbaar voor zoveel klassen. Het zou een hele dure investering zijn, ook qua
onderhoud en energie kosten. Wel zou het een tip kunnen zijn om koeltasjes te
gebruiken met een koelelementje.
Pauzes. Hoe gaat dit in zijn werk?
Alle kinderen eten met de eigen leerkracht. Veel ouders horen van hun kinderen dat 15
minuten om te eten te kort is. Voor de jongere kinderen is er wat extra ruimte in het
programma om ze langer te laten eten. School herkent ook dat een kwartier voor
sommige kinderen te kort is. Extra ruimte in het rooster is lastig te creëren, omdat we
dan niet aan de verplichte onderwijstijd komen. Kinderen mogen altijd nog een stukje
van de lunch mee naar buiten nemen en het daar verder opeten. Anke neemt dit mee
en vraagt na hoe we hier mee om kunnen gaan.
De eerste rapporten komen pas in Maart. Waarom komen deze zo laat?
Het is een lang schooljaar en het heeft te maken met de planning van de citotoetsen.
Ook de planning van de Carnavalsvakantie maakt dat de rapporten net wat later
gepland staan.

Uitgaande stukken:
Geen.
3.

Mededelingen school:
Geen.

4.

Mededelingen MR:
Geen.

5.

Corona update:
Er zijn best veel besmettingen op school. Bij meer dan 3 besmettingen in 1 klas gaat de
klas in quarantaine. Dit altijd in overleg met de GGD. We merken dat de informatie die
we van de GGD krijgen niet altijd hetzelfde is en waterdicht is. Of dat ouders andere
informatie krijgen dan wij. Dit is lastig anticiperen. Het thuiswerken is voor deze klas
dan ook per direct beschikbaar. Af en toe moeten leerkrachten ook in quarantaine.
Soms zal het noodzakelijk zijn om een klas dan thuis te laten werken omdat er geen
vervangende leerkracht beschikbaar is.

6.

Leraren tekort:
Het wordt steeds lastiger om alles op te vangen. Het zit eraan te komen dat er een klas
thuis zal moeten blijven omdat er geen leerkracht beschikbaar is. Vooralsnog heeft de
school alles op weten te vangen. Mochten er groepen naar huis worden gestuurd,
proberen we ouders tijdig te informeren, zodat ze opvang kunnen regelen voor hun
kind.

7.

Groepsapp ouders:
De groepsapps van ouders zorgen soms voor lastige situaties en onrust. Zeker nu in de
tijden van Corona. Fijn als deze groepsapp gebruikt worden om elkaar te informeren,
of vragen te stellen. Als er onduidelijkheden of vragen zijn voor de school, dan horen
we dag graag via de directie of de leerkracht. Dit ook om te voorkomen dat er dingen
gezegd worden die niet kloppen.

8.

Sinterklaas:
3 December is de sinterklaasviering op school. De groepen 3 en 4 gaan deze dag ook
naar het kasteel van sinterklaas. In de voorgaande weken wordt het
sinterklaasjournaal gevolgd op school inclusief bijhorende activiteiten.

9.

Traktaties:
Noortje is als gast aanwezig bij de vergadering. Zij geeft aan dat er op sommige scholen
een ander systeem is voor de traktaties. Omdat er sommige gezinnen zijn die niet de
financiële middelen hebben om hun kind te laten trakteren, kunnen we als school
nadenken over een andere manier om de jarige leerling in het zonnetje te zetten. Er
zijn genoeg andere manieren om een leerling in het middelpunt te zetten voor
zijn/haar verjaardag.
Door de ‘invoering’ van de gezonde school worden er nu vaker kleine speelgoedjes
getrakteerd (ipv snoep). Vaak is dit van plastic gemaakt, en met het oog op het milieu
is het ook beter om dit niet te doen.

Er wordt gekeken naar andere mogelijkheden om een verjaardag in de klas te vieren.
Anke gaat dit in het team bespreken.
10.

Rondvraag:
Geen vragen.

11.

Sluiting:
De vergadering wordt om 21.00 uur gesloten.

De volgende vergadering staat gepland op 7 februari

