Notulen Ouderraad vergadering 22 maart 2018

onderwerp
Opening

Inhoud
Marielle opent de vergadering en heet iedereen van harte
welkom. Celestine is afwezig. Ludy is namens de MR
aanwezig.

wie
Marielle

2

Notulen vergadering
31 januari 2018

Het verslag en de actielijst worden doorgenomen en
vastgesteld.

Marielle

3

Inkomende en
uitgaande post

Wendy

4

Verslag overleg
Gerald

5

Evaluatie carnaval

6

Goede doelendag

7

Koningsspelen

8

Vacatures OR

Inkomend:
- nvt
Uitgaand:
- nvt
AVG: Ludy geeft aan dat er een presentatie voor het team
komt. Wendy mailt Gerald voor deze presentatie en hoe wij
met de AVG om moeten gaan.
Ouderbetrokkenheid: aanvulling van Ludy dat de ouderavond
aan het begin van het schooljaar wellicht anders ingericht
wordt.
Carnaval is goed verlopen. In eerste instantie leek alsof het
budget flink was overschreden, echter nu blijkt dat er een fout
zat in de rekening van de Sligro. Sligro heeft dit bedrag
terugbetaald waardoor er nu de overschrijding € 58,05 is. Er is
veel ranja over.
Elise geeft aan dat ze weinig reactie heeft gehad van de
ouders welke ze aangeschreven heeft.
De fruitkraam is geregeld. Er komt ook een stukje op
Prinsenbeeknieuws. Elise bereidt dit voor en Marielle/Wendy
kijken mee.
Elise laat Lisette nog een e-mail sturen i.v.m. de
allergiekinderen.
Er zijn 4 rondes; vossenjacht, fotopuzzeltocht, gymzaal (de
drie linden) en casino. Ouders worden ingezet voor de
vossenjacht, de meeste ouders begeleiden een groepje en
een aantal zijn vos, de voorkeur is dat de leerkrachten vos
zijn.
Het koningsontbijt van de jumbo is besteld en krijgen de
kinderen als lunch. Er wordt opgemerkt dat dit minimaal is,
Wendy neemt dit mee naar het overleg met de leerkrachten.
Volgend schooljaar (2018-2019) hebben wij 2 leden minder.
Kim is al gestopt en Celestine stopt einde van dit schooljaar.
Het jaar daarna (2019-2020) stoppen Marielle en Irma.
Voor de continuïteit hebben we 12 leden nodig.
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Marielle

Irma/Audrey

Elise

Wendy

Marielle

9

Schoolbibliotheek

11

MR-nieuws

12

Financiën

13

Rondvraag

Tanja weet nog iemand en Wendy heeft via de mail nog
iemand die tijdens een activiteit heeft aangegeven interesse te
hebben. Zij gaan deze personen benaderen.
Marielle vraagt wie het secretariaat met Wendy wil gaan doen
nu Celestine stopt. Tanja en Audrey hebben interesse,
afgesproken wordt om met Wendy hier naar te kijken.
Tevens vraagt Marielle wie voorzitter wil worden, dan kan er
nog een schooljaar meegelopen worden met Marielle.
Niemand van de leden heeft interesse.
Met het wegvallen van de bibliotheek in Prinsenbeek is vanuit
de leescommissie gevraagd om mee te denken over de
schoolbibliotheek. Marielle vraagt om na te denken om geld
over te hevelen naar volgend schooljaar en volgend jaar met
kinderboekenweek een grotere activiteit te organiseren.
Er zijn verkiezingen uitgeschreven aangezien Suzian, Angela
en Nadine einde van dit schooljaar stoppen. Ook van de
lerarengeleding worden vacatures gesteld want de termijn van
Sander en Karin zit erop en Ellen heeft aangegeven te
stoppen.
Protocollen zijn onder de aandacht van de MR.
Er komt een onderzoek door Inos voor de werkdruk op school.
Het leerlingenaantal loopt nog steeds terug, dit heeft geen
gevolg voor het aantal leerkrachten volgend jaar.
Geopperd wordt om een open dag te houden, wat vaak een
lagere drempel is voor mensen om binnen te kijken in plaats
van een afspraak te maken. Ludy neemt dit mee naar de MR.
Eureka gaat stoppen en deze gelden worden toegekend aan
school zodat ze dit aan de betreffende leerlingen kunnen
besteden.
Ouderbetrokkenheid: Nadine, Evelien en Karin bespreken de
andere punten verder.
Besloten is dat we niet tot automatische incasso overgaan
aangezien dit veel werk is.
Marielle vraagt na bij de Rabobank of er een soort tikkie is voor
zakelijk.
We hebben € 10.188 aan gelden ouderbijdrage ontvangen, dit
is 93% van het begrote bedrag en 86% van het aantal
leerlingen die betaald hebben.
4 april wordt de 2e herinnering gestuurd.
Vanaf januari horen nieuwe leerlingen een andere brief te
krijgen omdat dan de vrijwillige ouderbijdrage € 9,00 is voor
een half schooljaar. Besloten wordt dat volgend schooljaar de
brief aangepast wordt naar één brief waarin de bedragen
vermeld staan.
Sportdag: de traktatie gaat Gerald nog met Geert bespreken.
Mocht school geen aangepaste traktatie willen dan kunnen we
ook aangeven dat het bedrag welke we aan de traktatie dit jaar
aan de huur van de materialen besteden.

Marielle

Ludy

Veerle/Elise

Marielle

14

Sluiting

Marielle bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de
vergadering.

Marielle

Volgende vergadering is op maandag 14 mei 2018 om 20.00 uur.

Verdeling commissies

Leerkracht

Advent/kerst

Celestine

Marielle

Gisela

Afscheid groep 8

Marielle

Wendy

Chantal

Nancy

Carnaval

Irma

Audrey

Celestine

Wilma

Kinderboekenweek,
voorleeswedstrijd/ontbijt

Irma

Jolanda

Marysia

Projectweek 2017-2018

Elise

Kim

Astrid vd E.

Sint

Veerle

Kim

Audrey

Griffioendag

Wendy

Veerle

Jolanda

Sportdag (17 mei)

Chantal

Elise

Lieke

Sportcommissie
(avond4daagse/overbosloop 10 juni)

Chantal

Marielle

Nancy,
Marysia en
Maud

Schoolreis

OR vergaderingen 2017-2018

Tanja

Daniella

Annelies

MR vergaderingen 2017-2018
Maandag 18 september 2017

Marielle

Dinsdag 31 oktober 2017

Wendy

Woensdag 13 december 2017

Veerle

Donderdag 1 februari 2018

Celestine

Maandag 12 maart 2018

Wendy

donderdag 22 maart 2018

Dinsdag 17 april 2018

Elise

maandag 14 mei 2018

Woensdag 13 juni 2018

Marielle

maandag 2 oktober 2017 (ALV)
dinsdag 21 november 2017
woensdag 31 januari 2018

Annemarie

dinsdag 19 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
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.

180322.12

Eén brief voor nieuwe leerlingen m.b.t. de ouderbijdrage.

ACTIELIJST
actienr
180131.2
180131.2
180131.6
180131.7
180322.4
180322.5
180322.8
180322.12
180322.12

Actie
Protocol penningmeester opmaken
Protocol secretaris opmaken
Evaluatie ijs jeu de boules delen nadat deze is
opgemaakt met de leerlingenraad
Evaluatie kerst maken
Gerald mailen ivm AVG
Carnaval anders budgetteren
Kandidaten voor vacatures benaderen
Navragen voor mogelijkheden ‘tikkie’ zakelijk
Brief nieuwe leerlingen aanpassen

Wie
Veerle/Elise
Celestine/Wendy
Chantal/Marielle

Wanneer
juni 2018
juni 2018
14-05-2018

Marielle
Wendy
Veerle/Elise
Tanja/Wendy
Marielle
Veerle/Elise

14-05-2018
14-05-2018
juni 2018
z.s.m.
z.s.m.
z.s.m.

