Notulen Ouderraad vergadering 15 november 2016
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Sint

Inhoud
Marielle opent de vergadering. Suzian is namens de MR
aanwezig. Elise sluit later aan.
- Punt 7 schrijffout aanpassen.
- Actiepunten: Wend controleert in one drive de
bevoegdheden van iedereen.
- M.b.t. de speelgoedkisten wordt besloten dat we de kisten zo
laten. Celestine mailt Nancy hierover.
- Reacties van kinderen over weinig buiten speelgoed, maar
waar is dit dan gebleven? Marielle stelt een e-mail op naar
de leerkrachten, deze gaat cc naar Gerald.
- Regelmatig staan er weer auto’s op de ZZZZone en fietsen
tegen het hek geparkeerd bij het ophalen van de kinderen.
Wendy stuurt een e-mail naar de werkgroep SEEF.
- De stoeptegels rondom school liggen los en ongelijk. Chantal
meldt dit bij de Gemeente en cc naar Gerald.
Inkomend:
- E-mail i.v.m. luizen, deze is doorgestuurd naar Gerald en in
ons overleg met Gerald besproken.
- Cultuurwijzer
Daarnaast is er veel e-mail in- en uitgegaan m.b.t. Sinterklaas.
- Luizenprotocol wordt toegelicht.
- Sportcommissie: Chantal geeft aan dat ze van Nancy
begrepen heeft dat Monique aansluit namens de
bovenbouw. Vanuit school zitten Monique, Yvonne en Maud
in de commissie. Deze commissie houdt zich dus bezig met
de avondvierdaagse, overbosloop (verzet naar juni) en
wellicht ook de santa run in december 2016. Zij komen in
januari bij elkaar.
De commissie wordt toegevoegd aan de lijst. Dit is dus niet
de commissie koningssportdag.
Op vrijdag 11 november waren de individuele cadeautjes binnen
een half uur ingepakt. Versieren was bijna niet nodig omdat we
niets op de ramen mochten plakken. We sturen de ouders nog
een bedankmail. Wellicht volgend jaar anders aanpakken omdat
ouders hier toch hun avond voor vrijhouden.
Klassencadeaus zijn allemaal besteld.
Het strooigoed en de bakspullen worden deze week gekocht.
Audrey stuurt het programma nog door.
Allergieprotocol: er is in de nieuwsbrief een algemeen allergie
bericht uitgegaan. Dit is niet de insteek zoals wij het protocol
hebben vastgesteld. Dit is gekomen doordat er op woensdag is
besloten dat er maandag een traktatie moest zijn. Vanuit OR
wordt nog wel een allergiebericht gestuurd met alle ingrediënten
voor het bakken en het strooigoed. Dan weten de ouders ook
wat ze als alternatief mee kunnen geven.
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We bespreken dit volgend overleg met Gerald nogmaals.
Karlijne en Marielle hebben overleg met de commissie gehad.
De brandweer heeft vuurkorven goedgekeurd, naar de veiligheid
wordt nog verder gekeken. Het idee dat de leerlingen met een
lied uit de klassen samenkomen op het plein is goed ontvangen.
Helma zoekt de bon terug voor Marielle m.b.t. de glühwein.
Marielle stuurt nog een app voor de hulp die nodig is.
Audrey, Celestine en Irma showen de nieuwe pakken. Deze zien
er heel super mooi uit. Het logo van de Griffioen wordt er nog op
gedrukt.
Ze worden niet meer in de bakken bewaard maar bij Irma thuis.
Irma zorgt voor een boeket aan de naaister.
De notulen van de laatste vergadering zijn nog niet gemaakt.
Suzian geeft de belangrijkste zaken die besproken zijn aan.
- de MR heeft gevraagd wat school gedaan heeft met het
advies van de MR voor een extra rapport ronde; hier komt
school nog op terug.
- communicatie: dit blijft een belangrijk item. De schoolapp
moet hier veel in gaan betekenen. Hopelijk is deze in de
lucht voor kerst dit jaar. Daarnaast is de communicatie ook
leerkracht afhankelijk. Marielle geeft aan dat wij
communicatie ook belangrijk vinden en elkaar via de app op
de hoogte houden zodat we weten of iedereen de berichten
vanuit Pernassys ontvangt.
- hoe bevalt de methode topondernemers? leerkrachten
moesten wennen en niet alle parallellen hebben het
doorgevoerd. De MR heeft hier een informatieve rol in en en
geen advies rol.
- dit jaar zijn weer twee gymmomenten ingevoerd (2x drie
kwartier) i.p.v. een blokuur. Wordt dit geëvalueerd? Suzian
neemt dit mee naar de MR vergadering.
- de gewijzigde data worden doorgenomen.
440 van de 694 leerlingen heeft betaald, 63%.
Het blijkt dat ouders toch nog teveel betalen.
Hierover gaat een bericht in de nieuwsbrief.
De opbrengst van € 47,85 van de kledingbeurs welke onlangs in
de Griffioen is gehouden is ook dit jaar weer geschonken aan de
OR, waarvoor onze dank.
Tot op heden hebben we € 2570 uitgegeven.
De kosten voor de Sint maakt Helma over naar Wendy, zij
betaalt dit contact aan de scouting.
De 1e herinnering voor de ouderbijdrage wordt in januari 2017
verstuurd.
Terugkoppeling ALV stond niet op de agenda. De notulen heeft
iedereen al gehad. Het jaarverslag staat op de site. De
combinatie met een info avond voor school had geen effect. De
opkomst bij de Kiva info avond was niet groot.
In het reglement staat dat we één keer per jaar een ALV moeten
houden. Iedereen stemt in om onze eerste vergadering volgend
jaar meteen ALV te noemen en het jaarverslag hierin te
bespreken.
Marielle stelt de evaluaties op van de voorleeswedstrijd en de
kinderboekenweek, deze worden de volgende vergadering
besproken.
Marielle bedankt iedereen voor de aanwezigheid.
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Volgende vergadering is op woensdag 14 december om 20.00 uur.

Verdeling commissies

Leerkracht

Advent/kerst
Afscheidsavond groep 8
Carnaval
Jubileum
Kinderboekenweek, voorleesontbijt
Projectweek 2017-2018
Sint
Koningssportdag

Karlijne
Patricia
Irma
Wendy
Marielle
Elise
Audrey
Chantal

Marielle
Helma
Celestine
Helma
Chantal
Marielle
Kim
Audrey

Sportcommissie

Chantal

Audrey

OR vergaderingen 2016-2017
Dinsdag 27 september 2016
Maandag 3 oktober 2016 ALV
Dinsdag 15 november 2016
Woensdag 14 december 2016
Donderdag 16 februari 2017
Maandag 3 april 2017
Dinsdag 16 mei 2017
Woensdag 28 juni 2017

Geert
Jolanda
Audrey
Chantal

Irma
Elise

Chantal
Irene
Celestine Annemarie
Wilma
Astrid vd Eijnden
Wendy Bas
Jolanda Lieke
Maud, Yvonne,
Monique Gladdines

MR vergaderingen 2016-2017
Donderdag 29 september 2016

Marielle

Maandag 7 november 2016

Celestine

Dinsdag 13 december 2016

Helma

Woensdag 18 januari 2017

Elise

Donderdag 23 februari 2017

Kim

Maandag 27 maart 2017

Karlijne

Maandag 15 mei 2017

Marielle

Woensdag 21 juni 2017

Patricia

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.

ACTIELIJST
actienr
160518.5
160630.9b

Actie
Evaluatie goede doelendag aanpassen
Nieuwe penningmeester benoemen

Wie
Marielle
Allen

Wanneer
z.s.m.
01-01-

160927.6b
160927.8a
160927.8b
160927.9
160927.12a
160927.12c
161115.2a
161115.2b
161115.2c
161115.2d
161115.4
161115.5
161115.6
161115.7
161115.10

Chantal
Wendy

2017
januari
2017



Wendy
Marielle
Chantal en Wendy



z.s.m.

Wendy
Celestine
Marielle/Wendy
Chantal
Wendy
Marielle

z.s.m.
z.s.m.
z.s.m.
z.s.m.
z.s.m.
09-122016
z.s.m.
z.s.m.
14-122016

Overleg sportcommissie met leerkrachten
sportcommissie en Gerald
Afwikkelen kapotte speelgoedkisten
Evaluatie aanvullen met financiële evaluatie en op
one drive plaatsen
Evaluatie aanpassen en op one drive plaatsen
Gerald mailen i.v.m. luizen
E-mail voor SEEF – auto’s ZZZZ en fietsen tegen
het hek
bevoegdheden one drive controleren
Nancy mailen m.b.t. speelgoedkisten
E-mail leerkrachten m.b.t. buiten speelgoed
Gemeente informeren over de stoeptegels
Sportcommissie toevoegen
Allergieprotocol bespreken met Gerald

Chantal

Hulp vragen voor kerst
Boeket voor naaister carnavalspakken
evaluatie voorleeswedstrijd en evaluatie
kinderboekenweek maken en agenderen
volgende vergadering

Marielle
Irma
Marielle/Wendy

