Notulen Ouderraad vergadering 20 mei 2019
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Onderwerp
Opening

Voorstellen Defrie
Tempelaars en OR
leden
Notulen vergadering
4 april 2019

Inkomende en
uitgaande post
Verslag overleg Defrie
Tempelaars

Inhoud
Maaike opent de vergadering en heet iedereen van harte
welkom. Marjolein is niet aanwezig. Vanuit de MR is Peter
Wijninga aangesloten.
Defrie begint met een kleine introductie, waarna de OR leden
volgen. Na de introductie verlaat Defrie Tempelaars het
overleg i.v.m. andere afspraken deze avond.
- Punt 4: 2 x dat en 2 x voor in laatste zin.
- Punt 9: datum aanpassen. Maaike sluit aan bij de
laatste MR-vergadering i.p.v. Veerle.
- Punt 12: jaar aanvullen.
Bovenstaande punten zijn aangepast in de notulen van 4 april.
Het verslag zal geplaatst worden op de website van de
Griffioen zonder besluiten- en actielijst.
Er is deze keer geen inkomende en uitkomende post.

wie
Maaike

Defrie sluit niet meer aan bij de komende OR-vergaderingen,
alleen indien nodig. In de vooroverleggen worden de
actiepunten besproken met Defrie en OR. Deze punten worden
bij het volgend overleg van de OR met de overige leden
besproken. Na afloop van een OR-vergadering zal Maaike
terugkoppelen aan Defrie of er zaken uit de vergadering zijn
gekomen die besproken moeten worden met het
schoolbestuur.
Er is een afspraak gemaakt dat de bouwcoördinatoren niet
meer aanwezig zullen zijn bij de vooroverleggen. Defrie en de
bouwcoördinator gaan dit nog onderling overleggen of dit een
handige manier is. Eerdere aandachtspunten worden door
Maaike aangegeven bij Defrie.

Maaike

Iedereen

Maaike

Audrey/Wendy

Besproken actiepunten:
- Kinderboekenweek: Vanuit school is het idee gekomen
om tijdens de Kinderboekenweek begin volgend
schooljaar iets samen met Boekendonck te doen.
Chantal geeft aan hier interesse voor te hebben om als
nieuwe commissie aan te sluiten.
- Themadag.
- Modderdag: wordt verder besproken tijdens het
overleg.
- Prognose aantal leerlingen nieuw schooljaar.
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Koningsspelen/
Griffioendag

Ouderparticipatie: School wil graag aan begin van
volgend schooljaar de talenten van ouders
inventariseren om ouderparticipatie te vergroten.
- Schoolplein/ verbouwing: Wordt verder besproken
tijdens het overleg.
- Nieuwe schoolassistente.
Alles is goed verlopen. Voorbereiding met commissie vanuit
school is goed verlopen. Jong en oud waren net als
voorafgaande jaren door elkaar gehusseld. De oudere
kinderen moesten op de jonge kinderen letten. Alleen het
buitenspelen duurde te lang volgens een aantal hulpouders.

Veerle/
Mariëlle

Brakkenfestival was een succes, alleen meer schminkers
volgende keer. Meer en/ of betere communicatie naar de
hulpouders toe. Ook was er een miscommunicatie over lunch
voor de hulpouders. Evaluatie wordt aangevuld met
bovenstaande punten.
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Ouderavond Social
Media
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Modderdag
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Schoolplein/
verbouwing
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MR/OR-uitje

Allergie blijft een aandachtspunt. Maaike neemt contact op met
Defrie om een misverstand voor de volgende activiteit te
voorkomen. Defrie geeft aan om dit onder de aandacht te
brengen bij de leerkrachten. Allergieën moet op de agenda
komen bij de commissies vanuit school.
Van de OR waren Maaike, Irma en Jolanda aanwezig om voor
koffie en thee te verzorgen.
Avond is door school en CJG georganiseerd. Er werden
verschillende workshops gehouden. Er zijn bruikbare tips
gegeven voor het gebruik van social media. De avond was
alleen voor groep 6 t/m 8, maar de aanwezige ouders gaven
aan om deze voorlichtingsavond breder te houden over alle
groepen. Conclusie: voor herhaling vatbaar
Dit punt is ook besproken tijdens het vooroverleg van 8 mei
2019. Op 28 juni is het modderdag die in de middag wordt
gehouden voor groep 1 en 2. Tanja neemt contact op met
Maud om iets te regelen. Maud heeft aangegeven tuinslangen
te regelen, zodat er niet veel met emmers gesjouwd hoeft te
worden. Anders graag emmers meenemen voor de ouders die
komen helpen. Er zijn 5 groepen van ongeveer 30 kinderen
aanwezig.
Vanuit de OR komen helpen: Mariëlle, Mira, Maaike en Veerle.
Voor de duidelijkheid, de verbouwing staat pas in het
schooljaar van 2020-2021 gepland. Hier was wat
onduidelijkheid over. De aula wordt nog wel voor de
zomervakantie aangepakt.
Vrijdag 21 juni vanaf 19.30 – 22.30 uur. Details volgen nog.

Maaike

Maaike

Maaike

Veerle/Maaike
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Spooktocht

12

Afscheidsavond

13

MR-nieuws

14

Financiën

15

Sportdag

16

Rondvraag

17

Sluiting

De spooktocht is op donderdag 6 juni. We gaan dezelfde act/
opzet aanhouden als vorig jaar. Er is afgesproken dat we rond
19.30 uur vertrekken. Vanuit de OR gaan de volgende leden
mee: Mariëlle (auto), Danielle, Audrey (auto), Wendy, Jolanda,
Helma (?), Irma, Sandra, Tanja. Wendy en Audrey gaan op
woensdag 22 mei de spullen controleren om mee te nemen.
Verdere afspraken volgen per app.
Vanuit de OR zullen de volgende leden aanwezig zijn: Maaike,
Veerle, Jolanda, Elise, Tanja, Marjolein en Chantal (onder
voorbehoud). Verder nog geen afspraken gemaakt. Wendy en
Audrey kunnen deze avond niet aanwezig zijn. Elise neemt
daarom de commissie over als aanspreekpunt. Amber van
Irma kan eventueel ook helpen.
De vergadering van 14 mei is niet doorgegaan. Eerstvolgende
vergadering is 11 juni waar Maaike bij aanwezig zal zijn.
Communicatieprotocol is af. Geen verdere punten te melden.
Mobiel telefoongebruik wordt meegenomen bij de MR.
Laatste herinnering is verstuurd naar de ouders die de
vrijwillige bijdrage nog niet hebben betaald. Wij hebben
€ 10.152 ontvangen aan ouderbijdrage, dit is 101% van wat
begroot is en 92% van het aantal leerlingen.
We hebben bijna € 9.634 uitgegeven, dat is 66% van het
begrote bedrag. Komen ongeveer op het budget uit.
Schoolplein: Het geld van de sponsorloop van 2016-2017 is
doorgestort voor het schoolplein. Het bedrag wat opgehaald is
€ 5.800,-. De kosten van het speelgoed is € 5.300,Mail uitsturen na de Hemelvaartsvakantie aan de leerkrachten
met de vraag voor de bonnetjes van de gemaakte kosten.
OR heeft de koffie/thee en koekjes verzorgd. Alles is goed
verlopen. Dit jaar een betere opzet voor de koffie/ thee voor de
hulpouders. Er was een punt waar dit gehaald kon worden.
Een opmerking over de ijs traktatie: de verpakkingen van het
ijs lagen de volgende dag over het terrein van Beek Vooruit
verspreid.
Opmerking: Duidelijkere communicatie voor de hulpouders.
Berichten gehoord dat de communicatie naar de hulpouders
laat was of helemaal geen bericht ontvangen.
- Vooroverleg 5 juni – 11.00 uur, Veerle neemt het over
van Maaike. Ondertussen is het overleg verzet naar
9.00 uur.
- Afscheid/overvliegen groep 2: Tanja gaat dit
overleggen met Maud of er interesse in is. Maud geeft
aan dit met Defrie en TC te overleggen. Komt hierop
terug.
Maaike sluit de vergadering af en bedankt iedereen voor de
aanwezigheid.

Wendy/
Audrey

Wendy/
Audrey

Peter

Veerle/ Elise

Mariëlle

Maaike

Maaike
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Volgende vergadering is op dinsdag 18 juni om 20.00 uur.
Verdeling commissies
Kinderboekenweek
Voorleesontbijt
Voorleeswedstrijd
Seef
Advent en kerst

Mariëlle Jolanda Chantal
Mariëlle Jolanda Chantal
Irma
Maaike Tanja
Veerle Marjolein Mariëlle

Sinterklaas

Tanja Daniëlla Maaike

Schoolkamp – spoken en
afscheid groep 8
Carnaval

Wendy Audrey

Koningsspelen/Griffioen dag

Mariëlle Jolanda

Sportdag

Chantal

Modderdag (onder voorbehoud
is volgend jaar op zaterdag)
Halloweenfeest/discoavond
Themadag
Sportcommissie (alleen OR)

Tanja Daniella

Pasen
Verkeersexamen
Verbouwing

Irma Maaike Audrey

Marjolein, Evelien,
Annemarie, Hanneke,
Marysia
Maud, Sylvia
Astrid E, Anita, Yolanda,
Paulien, Geert, Veerle
Bianca, Annemarie,
Monique B, Angela, Irene
Groep 8
Wilma, Irene, Angela,
Inge, Mariëtte
Lia, Hanneke, Marise,
Margo, Karin J, Sabine,
Irma
Geert, Marjolein, Lieke,
Rozelijn, Annelies, Vera,
Sabine

Elise Marjolein
Veerle Elise
Chantal (aanspreekpunt
sportdag)
Mariëlle, Veerle
Wendy
Maaike Veerle

OR vergaderingen 2018-2019
MR-vergaderingen 2018-2019
maandag 24 september 2018 (ALV)
dinsdag 20 november 2018
woensdag 20 februari 2019
donderdag 4 april 2019
maandag 20 mei 2019

Dinsdag 4 september 2018

Mariëlle

Dinsdag 23 oktober 2018

Wendy

Woensdag 12 december 2018

Elise

Woensdag 6 februari 2019

Audrey

Dinsdag 26 maart 2019

Elise

Dinsdag 14 mei 2019

Audrey

Dinsdag 11 juni 2019

Maaike

dinsdag 18 juni 2019

4

BESLUITENLIJST

OR-verg.

Besluit OR

151006.1

2015 wordt gestart met een nieuwe besluitenlijst.

151215.2

Kaartje sturen naar jubilarissen.

161115.3

Eerste vergadering van het schooljaar wordt ALV genoemd.

161214.9

Twee keer per jaar in nieuwbrief vermelden waar we de ouderbijdrage aan besteed hebben.

170306.11

Begin april 2e herinnering versturen.

170403.5

Volgend schooljaar 6 vergaderingen, roulerend op maandag, dinsdag, woensdag en
donderdag
Algemene informatieavond schooljaar 2017-2018 een informatiebrief van de OR verstrekken.

170403.5
180322.12
en
180514.3
181120.1
181120.2

Eén brief voor nieuwe leerlingen m.b.t. de ouderbijdrage – aangepast naar één hele nieuwe
brief voor de ouderbijdrage
In het vervolg wordt alleen het verslag zonder actielijst etc. naar Lisette gestuurd voor
publicatie op de website.
Bij de verdeling van de commissies worden de bedragen verwijderd voor publicatie. Bedragen
worden in een aparte bijlage bijgevoegd.

ACTIELIJST
actienr
181120.3
190220.14
190404.10
190404.12
190404.12

Actie
Evaluatie Kinderboekenweek toevoegen
KvK aanpassen
Meenemen naar MR: protocol overlijden kind of
ouder?
Overleg directeur: voorstel schoonheidsspecialiste
die voorlichting geeft over zon
Aan SEEF doorgeven in het vervolg bij een
aanrijding o.i.d. nieuwsflits versturen

Wie
Mariëlle
Audrey/Wendy
Maaike

Wanneer
z.s.m.
juli 2019
mei 2019

Maaike

z.s.m.
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