Verslag Ouderraadvergadering 18 september 2018
Aanwezig: Ria Witteveen, Susan van Dijk, Alida Batterink, Danny de Rijk, Cecilia Janssen, Jolanda
Brussen, Monique Smeets, Miranda van Velzen, Circe van der Elst
Afwezig mk: Anouk Neef, Gerlinde Poldervaart, Els, Yvonne Verwoolde

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.

2. Vaststellen agenda
Vastleggen data van de overige OR vergaderingen schooljaar 2018-2019.
2de vergadering
3de vergadering
4de vergadering

Maandag 19 november
Maandag 11 februari
Maandag 17 juni

20:00
20:00
20:00

3. Mededelingen
Het begin van het schooljaar was een drukke periode voor de leerkrachten ivm de startgesprekken en de familiedag. Ondanks dat de familiedag op het laatste moment verplaatst moest worden
naar binnen, is het als zeer positief ervaren.

4. Notulen vorige vergadering
De notulen worden akkoord bevonden.

5. Dagelijks bestuur
Financiën
De jaarrekening 2017-2018 en de begroting 2018-2019 liggen klaar en zullen op korte termijn gecontroleerd worden door de kascommissie. Na goedkeuring worden ze gepubliceerd op de website en zullen de facturen voor het nieuwe jaar verstuurd worden.
Overleg met Schooldirectie
Cultuurbudget: Als OR willen we graag dat alle kinderen gebruik maken van het cultuurbudget en
is er afgesproken dat iedere groep hier ook gebruik van moet maken. Voor een aantal groepen ligt
dit al vast, maar de overige groepen moeten nog wat bedenken. Er ligt een budget van € 75.- per
klas, maar mocht het uitstapje duurder uitvallen dan is het bespreekbaar. Om leerkrachten te motiveren willen we in de Nieuwsbrief aangeven wat er voor elke groep bedacht is.
Commissies: Aangegeven dat we schoolbreed 1 lijn handhaven binnen de commissies. Mocht er
door een bepaalde bouw vanaf worden geweken dan wordt dat besproken binnen de schoolleiding/OR en niet binnen de commissies. Die zijn alleen verantwoordelijk voor de uitvoering.
Communicatie commissies/klasse-ouders: Dit jaar wordt er geen gebruik gemaakt van helpende
handjes, maar zullen de diverse commissies de klasse-ouders benaderen als er extra hulp nodig
is. Zij kunnen dan weer contact zoeken met andere ouders voor de hulpvraag. Maar zo is er een
centraal aanspreekpunt voor de commissies. Klasse-ouders zullen een brief krijgen van de OR
met een uiteenzetting van de werkzaamheden waarbij de OR een beroep op ze zal kunnen doen.
Secretariaat
Gerlinde vraagt om eventuele wijzigingen betreffende adres, telefoonnummer, e-mailadres aan
haar door te geven zodat de adressenlijst van de OR weer up-to-date is en in de dropbox geplaatst kan worden..
.

6. Activiteitencommissies
De eerste actviteit is de kinderboekenweek. Deze start op woensdag 3 oktober. Vanuit de OR
wordt de kinderen ranja en een stukje ontbijtkoek aangeboden op deze dag.
Het inkopen en de verdeling zal maandag 1 oktober plaats vinden ivm de studiedag op dinsdag 2
oktober. Er zal een oproep via de OR-app gedaan worden voor nog 2 personen die hiermee kunnen helpen.
Het is nog niet bekend wie van de leerkrachten in de diverse commissies zitten. Dit moet wel op
zeer korte termijn bekend zijn omdat binnenkort de Sintcommissie al van start gaat.
De leerkrachten die namens de school in de OR zitten zijn verantwoordelijk voor het aanleveren
van de lijst met de klass-ouders.

7. Actielijst
Doorgesproken. Een aantal zaken kunnen verwijderd worden omdat ze of niet meer van toepassing zijn of omdat ze inmiddels afgehandeld zijn. Monique past de actielijst aan. Er zijn geen
nieuwe punten toegevoegd.

8. Rondvraag
Het etentje van de OR wordt vastgesteld op 21 juni 2019
Auke wil als directeur graag een centrale contactavond voor alle ouders. Dit zal plaats vinden op
dinsdagavond 2 oktober. Een info-brief volgt binnenkort.
Voorstel van Circe om bij elke nieuwsbrief vanuit school een stukje op te nemen namens de OR.
Monique geeft aan dat we nu nog geen actieve nieuwe leden werven voor de OR, maar wel onder
elk stukje van de OR aangeven dat als er ouders zijn die belangstelling hebben voor de OR contact kunnen opnemen met ons via de mail.

9. Afsluiting
Monique bedankt allen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering om 20.45 uur.
De volgende vergadering is gepland op maandag 19 november 20:00 uur.

