Notulen Ouderraad vergadering 28 juni 2017
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Inhoud
Marielle opent de vergadering en heet iedereen van harte
welkom. Een speciaal welkom aan Helma, het is vandaag haar
allerlaatste OR-vergadering. Celestine en Kim sluiten later aan.
Patricia heeft zich afgemeld. Patricia heeft aangegeven te
stoppen met de OR, vrijdag nemen we afscheid van haar.
Punt 6, wijzigen dat het een idee was om de leerlingen in het
blauw de avondvierdaagse te laten lopen.
Punt 11, OR wijzigen in MR.
Chantal vindt dat ouders dubbel betalen aan de schoolreis
omdat ze al € 10 betalen en we daarnaast een donatie doen
aan Wolfslaar. Marielle geeft aan dat dit van de
rendementsrekening betaald wordt, omgerekend komt dit op
€ 0,25 per leerling neer.
Inkomend:
- een e-mail van een student met de vraag of we mee willen
doen aan een onderzoek, dit is doorgestuurd naar Lisette.
Voor Chantal kwam de reactie van school als een verrassing.
Zij geeft aan dat zij er juist alles aan gedaan hebben. Een zin
in het verslag wordt aangepast.
Marielle ligt het punt schoolreis toe. Gerald geeft aan dat als
het team een schoolreis organiseert dit vaak educatief is, maar
hij ziet schoolreis juist als een feest.
Dit punt gaan we op de eerste vergadering volgend schooljaar
bespreken. Het verslag van Gerald wordt hierop aangevuld.
Zoals bij punt 4 vermeld kwam de reactie van school voor
Chantal als een verrassing.
Marielle geeft aan dat begin volgend schooljaar de
sportcommissie van school en van de OR bij elkaar gaan
zitten, om alles helder te hebben voor dat jaar. Marielle geeft
aan hier ook bij aan te willen sluiten.
Patricia geeft het tijdschema door voor de afscheidsavond nog
door.
Patricia zal na de afscheidsavond een evaluatie maken van de
spooktocht en de afscheidsavond.
We evalueren nu alvast de spooktocht; volgend jaar zwart
plastic en een groot waterpistool kopen.
We misten de monnik aan het begin met de ratel en bij het
hek, hierdoor was het voor de kinderen niet duidelijk welke
kant ze op moesten.
Het pad vanaf het bos naar het laantje is lang en hier gebeurt
niets, volgend jaar bekijken of wij hier iets kunnen betekenen.
Wij staan altijd als laatste, aangezien wij altijd door onze vele
spullen die we bij ons hebben veel op moeten ruimen, kan de
route wellicht volgend jaar andersom gelopen worden.
Het is verstandig als de leerkrachten tijdig afstemmen met de
andere scholen over de spooktocht want nu kon de spooktocht
pas om 00.00 uur starten.
De info hierover volgt deze week. Wij bemannen in ieder geval
de fruitkraam en de frietkar.
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De nieuwsbrief wordt goedgekeurd. De vacature kunnen we nu
nog concreter maken door het vertrek van Patricia.
De MR gaat in dezelfde stijl een nieuwsbrief opmaken.
De Griffioen gaat met de Horizon en de Boomgaard een
organisatorische eenheid vormen met een clusterdirecteur.
De cito scores zijn licht gedaald, hier wordt onderzoek naar
gedaan en teruggekoppeld.
Voor de GMR was het een verrassing dat het financieel slecht
ging met INOS. De GMR wordt nu betrokken bij grote
projecten waar zij toestemming voor moeten geven.
Het leerlingenaantal daalt. Er komt onderzoek waardoor dit
komt. Ook wij hebben regelmatig ideeën aangedragen;
bevestiging van inschrijving sturen, plattegrond voor de eerste
schooldag, andere opzet intake gesprek.
Er is gesproken over passend onderwijs van de afgelopen vier
jaar, een presentatie volgt nog.
De griffioenapp wordt op korte termijn geüpdatet. MR heeft
aangegeven dat het kopje hulpouders eruit moet eruit. Maar wij
hebben aangegeven bij Gerald dat dit OR moet worden. In
Pernassys staan vanaf volgend jaar ook de resultaten van de
tussentoetsen in.
Topondernemers wordt nog geëvalueerd.
Een meerjarig beleidsplan (21e eeuw leren) gaat vastgesteld
worden.
Inkomsten € 11.823,85, uitgaven € 11.761,18, een positief
resultaat van € 62.
De kosten van het jubileum volgen nog.
De oudergeleding van de MR heeft toestemming gegeven voor
de vrijwillige ouderbijdrage van € 18 volgend jaar.
Begroting, hierin is een bedrag gebudgetteerd voor
vaderdag/moederdag i.o.m. Gerald.
Dit jaar was de bovenbouw vrij gelaten om iets voor
vaderdag/moederdag te maken, waardoor veel kinderen niets
hadden gemaakt. Door dit te begroten is het een verplicht
onderdeel. We moeten volgend jaar bekijken hoe we dit gaan
verdelen, in ieder geval niet met het klassenbudget, anders
gaat het wellicht ergens anders aan op.
Veerle is de kosten aan het nagaan voor automatische incasso
van de bijdrage.
De commissies worden verdeeld. Het schema staat onder de
notulen.
Niemand heeft iets voor de rondvraag.
Marielle bedankt Helma voor haar inzet de afgelopen 6 jaar bij
de OR, als lid, secretaris en penningmeester.
Marielle bedankt iedereen voor de aanwezigheid.
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Volgende vergadering is op maandag 2 oktober 2017 om 20.00 uur.

Verdeling commissies
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MR vergaderingen 2017-2018
OR vergaderingen 2017-2018
Maandag 2 oktober 2017 (ALV)

dinsdag 21 november 2017
woensdag 31 januari 2018
donderdag 22 maart 2018
maandag 14 mei 2018
dinsdag 19 juni 2018

Maandag 18 september 2017
Dinsdag 31 oktober 2017
Woensdag 13 december 2017
Donderdag 1 februari 2018
Maandag 12 maart 2018
Dinsdag 17 april 2018
Woensdag 13 juni 2018

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 informatie brief van de OR verstrekken.

170403.5

ACTIELIJST
actienr
170306.4
170516.5
170516.7
170516.9
170516.10
170516.12

Actie
Evaluatie kerst opmaken en in one drive opslaan
Evaluatie koningssportdag aanvullen
Info doorsturen voor het maken van de
keukenrollen (spooktocht)
Commissie feestdag/schoolreis mailen mbt
donatie
Input mailen naar het secretariaat mbt
jaarevaluatie
E-mail naar MR oudergeleding voor toestemming
ouderbijdrage

Wie
Marielle
Chantal
Wendy

Wanneer




Wendy



Allen



Wendy



170628.4
170628.5
170628.6
170628.10

Schoolreis, agenderen voor OR vergadering
Sportcommissie, vergadering
Evaluatie spooktocht en afscheidsavond maken
Budget vaderdag/moederdag bekijken hoe dit
uitgedeeld wordt
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Eind 2017

