Notulen Ouderraad vergadering 20 november 2018
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Onderwerp
Opening

Notulen vergadering
24 september 2018

Inkomende en
uitgaande post

Inhoud
Marielle opent de vergadering en heet iedereen van harte
welkom. Ludy Buijsse sluit namens de MR aan. Afwezig zijn
Wendy, Audrey en Irma. Jan Feenstra heeft zich geëxcuseerd
bij Marielle.
Pagina 3, kopje MR-nieuws, communcatie moet zijn
“communicatie”.
Pagina 3, kopje financiën, “dit is 58% en 54% van het totaal
aantal leerlingen” is niet duidelijk. Vervangen door “dit is 58%
van het begrote bedrag en 54% van het totaal aantal
leerlingen.”
Er wordt besloten dat bij de verdeling van de commissies de
bedragen niet vermeld worden in de notulen. De verdeling van
de commissies inclusief bedragen wordt als aparte bijlage
toegevoegd.
Inkomend:
-
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Verslag overleg Jan
Feenstra

wie
Marielle

Marielle

Marielle

Factuur tasjes van de kinderboeken week – is
doorgestuurd en betaald
Factuur poppenkast Kinderboeken week – is
doorgestuurd en betaald
Factuur individuele cadeautjes – is doorgestuurd
Vraag van ouder over het betalen van de
ouderbijdrage. Wist niet meer of dit gedaan was –
doorgestuurd en afgehandeld.
Communicatie omtrent communicatieplan
Mails over Sinterklaas – zijn doorgestuurd naar Tanja

Er zijn sinds de vorige OR vergadering twee overleggen
geweest met TC en Jan Feenstra (datum 26-9-2018 en 14-112018). De twee verslagen waren bij de agenda toegevoegd.
De twee verslagen worden door Marielle toegelicht.

Marielle

26-9-2018
Themadag: Veerle heeft een keer een basketbal workshop
gedaan, hij gaat door het land met de “pest mij maar” tour.
Mariëlle bespreekt donderdag (22 nov 2018) met Nancy en
kinderraad of dit aansluit bij KIVA certificering.
Pasen: Er zal een paasactiviteit gaan plaatsvinden op school.
Ideeën zijn brood delen met elkaar, iets doen met Palmpasen.

1

Ludy geeft aan dat de nieuwe pastor uit het onderwijs komt en
wellicht wat zou kunnen betekenen. Pasen valt wel samen met
cito groep 8. Marielle en Veerle pakken deze commissie op.
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SEEF
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Protocol voorzitter/
penningmeester/
secretaris

7

Evaluatie
Kinderboekenweek

8

Evaluatie
voorleeswedstrijd

14-11-2018
Muziek: Muziek werd erg enthousiast ontvangen. Dit zou
gekoppeld kunnen worden aan de Griffioendag of aan de
cultuurcommissie.
Schoolplein: Het schoolplein wordt voor nu geparkeerd tot er
meer duidelijkheid is wat er met het schoolgebouw gaat
gebeuren. Marielle neemt wel contact op met Inge om toe te
lichten dat we hier budget voor hebben en wat onze rol hierin
kan zijn.
Jan Feenstra is er tot aan Kerst. Marielle vraagt na bij TC of zij
openstaande punten kunnen afhandelen of dat dit nog met Jan
moet worden besproken. Marielle plant zo nodig nog een over
leg in met Jan voor Kerst.
Marielle zal ook een nieuwe afspraak plannen met TC voor
volgende OR vergadering.
Marielle heeft een mail gekregen van Maud. De vraag is of er
twee ouders van de ouderraad zitting kunnen nemen in deze
commissie. Tanja en Maaike geven aan dit te willen doen.
Maaike neemt contact op met Maud.
Opmerking: Er is ondertussen een datum gepland voor deze
bijeenkomst op woensdagochtend 23 januari 2019 om 9:00
uur.
Protocol voorzitter/penningmeester/secretaris wordt volgende
OR-vergadering van 20 februari 2019 een agendapunt.
Ludy vraagt of als de protocollen klaar zijn ze naar de MR
gestuurd kunnen worden ter info en om te kijken of de MR ook
dergelijke protocollen wil/moet opstellen.
De officiële evaluatie moet nog gemaakt worden. Marielle
maakt deze evaluatie.
Kinderboekenweek is een vaste commissie, nl de
“leescommissie” die gedurende het schooljaar bijeenkomt en
overlegd.
Tijdens het eerste overleg waar de OR aansloot was het plan
dus ook al grofweg klaar. De communicatie was verder zeer
goed. Vanuit de OR is er extra budget beschikbaar gesteld
voor de linnen tasjes. De spelletjesmiddag met de opa’s en
oma’s op de laatste dag was een groot succes.
De evaluatie van de voorleeswedstrijd was als bijlage
toegevoegd aan de agenda. Irma geeft nog toelichting en er
waren geen verdere opmerkingen.

Marielle

Marielle

Marielle/
Jolanda

Irma (wie heeft
dit gedaan. Ik
begreep dat
Irma er niet
was)
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Sinterklaas

10

Kerst

11

MR-nieuws

12

Financiën

13

Rondvraag

Individuele cadeaus zijn ingepakt.
De klassencadeaus liggen bij Irma. Voor volgend jaar moeten
we nadenken over een ander adres. Of bij iemand thuis of op
school.
De ingrediënten voor het pepernoten bakken zijn gehaald en
staan op school. Op 30 november is het pieten circuit in DDL.
Dit wordt georganiseerd door 3 studenten. Er zijn dan ook 3
pieten aanwezig.
Op 5 december komt Sint aan met een tractor en wagen.
Marielle gaat ’s ochtends naar scouting om te betalen. Tanja
stemt het versieren verder af met commissie. Schema voor het
bezoek van de klassen is gemaakt. Er gaan pieten op
ziekenbezoek. Marielle geeft aan het ziekenbezoek te kunnen
begeleiden. Het lijkt er nu op dat er voldoende mensen zijn om
te helpen op 5 december. Tanja geeft het tijdig aan als er meer
mensen nodig zijn.
Hapjes worden weer gewoon thuis gemaakt en niet in de klas.
Ouders kunnen tussen 17:00 en 18:15 uur op school blijven. Er
wordt dan glühwein en limonade geschonken. Groepen 0 t/m 6
worden uit de klas gehaald door de ouders en lopen
gezamenlijk een lampionoptocht. Groepen 7 en 8 sluiten aan
op plein. Daarna gezamenlijk afsluiten op het plein.
Chantal vraagt bij Ursula na of er weer drie kerstbomen
geleverd kunnen worden en fakkels. Er zijn nog mensen nodig
om tijdens het kerstfeest te helpen. De activiteitenlijst met
aanmeldingen van ouders staat op OneDrive. Marjolein kijkt dit
na.
Met onderstaande punten is de MR momenteel bezig:
- Communicatieplan.
- Vervanging Gerald. Nog geen verdere duidelijkheid
wanneer hij terugkomt.
- Schoolgids
- Koersplan
- Begroting voor komend schooljaar
- Lisette gaat stoppen, Voor haar komt er een vacature.
- GMR (overkoepelende MR) protocol medicijnen
verstrekking. Wordt in december aan MR voorgelegd.
- Privacy beleid.
We hebben €7.650 ontvangen aan ouderbijdrage. Dit is 76%
van het begrote bedrag en 71% van het aantal leerlingen.
Herinnering ouderbijdrage wordt individueel verstuurd via
ParnasSys.
Sandra Kleemans heeft zich aangemeld voor de OR. Laatste
twee vergaderingen uitnodigen.

Tanja

Marjolein/
Marielle

Ludy

Veerle/ Elise

Marielle
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Mails sinterklaas ingrediëntenlijst was vanuit OR gestuurd.
Allergie afzender is altijd school. Marielle koppelt dit terug aan
Lisette. Tanja neemt het mee in de evaluatie.

Volgende vergadering is op woensdag 20 februari om 20.00 uur.
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