Notulen Ouderraad vergadering 23 september 2019
Onderwerp

Inhoud
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Opening

Maaike
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ALV

Maaike opent de vergadering en heet iedereen van harte
welkom. Defrie Tempelaars en Ludy namens de MR sluiten
aan bij de oudervergadering.
Helaas zijn er geen ouders aanwezig op de ALV.
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Notulen vergadering
18 juni 2019
Inkomende en
uitgaande post

• punt 6: vermelding kinderchampagne namens de OR.
• punt 12: rouwprotocool toevoegen
Inkomend:
• Speeltoestellen schoolplein
• Aanmeldingen hulpouders. Bericht in nieuwsbrief met dank
voor aanmelding. Dit punt opnieuw bespreken in de een na
laatste OR-vergadering.
• Opmaken spaargeld – uitleg door Elise waarom spaargeld
niet is opgegaan. ALV – ouderbijdrage uitleggen
• Enquête communicatie: ingevuld door de leden van de OR.
Uitgaand:
• nvt
• Bijdrage vader-/ moederdag: bijdrage is per klas
uitgegeven en niet per kind. Per parallel kunnen de
leerkrachten onderling bepalen of ze samen inkopen of
apart. Defrie benadrukt de leerkrachten om het budget
goed te besteden. Dit geldt ook voor de klassenbijdrage.
• Themadag: Aanspreekpunt is Veerle.
• Ouderparticipatie: Defrie legt uit wat er onder
ouderparticipatie wordt bedoeld. Talenten van ouders
betrekken bij school. Misschien een idee om een digitale
enquête in Parnasys te maken om de talenten/ hobby’s van
ouders/ familie inzichtelijk te krijgen.
• Verbouwing: plannen staan niet stil. In december
/ januari moet bekend worden of het verbouwen of
nieuwbouw gaat worden. Er wordt een stuk vermeld in de
volgende nieuwsbrief naar de ouders toe.
• Allergie: Bij iedere commissie van school aangeven bij de
leerkracht over het protocol van de allergie. Dit om
misverstanden te voorkomen.
• Sociaal media: Voorlichting breder oppakken over de
groepen. Mobiele telefoongebruik in schoolgids wordt
nagekeken.
• Fruit: Defrie: wil gewoon 5 fruitdagen. Sommige groepen
eten in de klas en andere tijdens pauze. Staat op agenda
van Defrie.
Alle commissies zijn verdeeld over de leden van de ouderraad
en alle MR en TC-vergaderingen zijn over de leden van het
bestuur verdeeld.
• Kinderboekenweek: Bij Defrie aangegeven dat OR pas
wordt ingeschakeld als plannen al gemaakt zijn door de
commissie van school. Elise is benaderd voor jurylid voor
de voorleeswedstrijd op 9 oktober.
• Voorleesontbijt is in januari 2020.
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Verslag overleg TC
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Pest mij maar tour
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Sinterklaas
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MR-nieuws
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Financiën
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Evaluatie
afscheidsavond
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Evaluatie
Modderdag/
Overvliegen groep 2

De Drie Linden organiseert een speciale
Kinderboekenweekvoorstelling. Defrie/De Griffioen heeft lezen
hoog in het vaandel staan en wil deze voorstelling graag
promoten bij de ouders en leerlingen van de Griffioen. Via
Monique komt er een flyer om op te hangen op school. Ook
zal Defrie ervoor zorgen dat er melding komt in de schoolapp.
In de toekomst wil de school hier zeker aan meewerken ter
communicatie.
Dit onderwerp loopt en wordt doorgeschoven naar de volgende
OR-vergadering.
Groep 5 t/m 8 heeft basketworkshop gehad. Groep 1 t/m 4
volgt deze donderdag een poppenkast. Misschien een idee om
er een vaste activiteit van te maken.
Contact gehad met Bianca en scouting. 5 december zal de hele
dag in het teken staan van sinterklaas. Sinterklaas zelf zal
echter alleen in de ochtend op school zijn. Afgelopen jaar was
5 december op een woensdag. Toen had hij voldoende tijd om
alle groepen 1 tm 5 te bezoeken. Dit jaar is er een groep
minder, dus dat moet nu in een ochtend ook lukken.
• Communicatieprotocaal is klaar. Staat op de website. Er
komt een werkgroep (Tanja – OR, Suzanne en Marieke –
MR) om betere communicatiemiddelen te gebruiken. Er zijn
momenteel te veel middelen in gebruik om te
communiceren.
• Schoolgids: Chantal haalt een fout uit de schoolgids.
Woensdagmiddag staat foutief.
• Jaarplanning: MR gaat met een jaarplan werken om zo alle
taken te behalen in het jaar.
• Meivakantie: middelbare en basisschool lopen dit
schooljaar niet gelijk. Komt door de examenweken van het
middelbare onderwijs. Is landelijk bepaald.
• Begroting 2019-2020: zelfde opbouw als voorgaande
schooljaren.
• Overvliegen en Pasen worden nog opgenomen in de
begroting
• De ouderbijdrage is € 18 x het aantal leerlingen per 1
september 2019. Er is een verschil tussen realiteit en
verwachting. Er is nu uitgegaan van het aantal leerlingen
op 1 september. De mail voor de ouderbijdrage is
verstuurd. Voor volgende schooljaar nog bespreken hoe te
communiceren. Inmiddels is de ouderbijdrage van 48% van
het aantal leerlingen ontvangen
Dit is een bedrag van € 4.850 euro. In januari en maart
wordt nog een herinnering verzonden aan ouders en
verzorgers die de vrijwillige bijdrage nog niet betaald
hebben
• Dit schooljaar is € 2.220 euro uitgegeven aan de
klassenbijdragen en de themadag.
• De inschrijving bij de KvK is aangepast.
Afscheidsavond is goed verlopen. Communicatie is goed
verlopen met commissies. Let op houdbaarheidsdatum van
producten. OR koopt in voor kinderen. School voor ouders.
Woensdagochtend is het nog een heel werk om op te ruimen.
De modderdag en het overvliegen van groep 2 is goed
verlopen. Kinderen hebben van beide activiteiten genoten. Er
zijn leuke reacties van ouders en kinderen gekomen. Algemeen
afsluiting van het schooljaar. Defrie geeft aan dit op te pakken.
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• Tanja: leerlingenraad. Uitgebreid met groep 6. Kinderen
zijn ingelicht en moeten zich voorstellen (anoniem).
Verkiezing loopt.
• Chantal: opmerking informatieavond groep 4 van de
leerkracht. Er is te weinig buitenspeelgoed.
• Chantal: aantal jaren van de OR leden. Bij de volgende
vergadering zal Audrey/ Tanja deze toevoegen aan de
agenda.
• Mira: schoolapp: studiedag stond in de jaarkalender, maar
niet tussen de vrije dagen/ vakanties. Andere studiedagen
wel.
• Audrey: Graag datum vermelden in evaluaties
• Maaike: laatste vergadering foto maken voor de
nieuwsbrief 20.00 uur.
• Maaike: idee voor schoolnieuwsjaarborrel?
Sluiting

Maaike

Maaike

3

Verdeling commissies schooljaar 2019-2020
Kinderboekenweek
Voorleesontbijt
Voorleeswedstrijd
Sinterklaas

Chantal, Marjolein
Chantal, Marjolein
Chantal, Elise
Tanja, Mira, Monique, Marjolein

Kerst
Carnaval
Pasen
Verkeersexamen
Koningsspelen/griffioendag
Sportcommissie (alleen OR)
Goede doelendag

Jolanda, Sandra
Audrey, Monique, Daniella, Tanja
Veerle
Chantal
Marjolein, Daniella, Sandra, Mira
Daniella, Chantal
Elise, Mira, Veerle

Sportdag

Chantal

Modderdag
Spooktocht
Afscheid groep 8
Afscheid groep 2
Themadag
SEEF
Verbouwing/schoolplein

Marjolein, Daniella
Audrey, Monique
Elise, Sandra
Marjolein
Veerle
Maaike, Tanja
Maaike, Veerle

Inge, Hanneke, Mariette, Marysia,
Geert
Bianca, Astrid H, Veerle, Ineke,
Monique G
Anita, Paulien, Geert, Vera
Angela, Irene,Irma, Wilma

Annemarie, Lia, Irma, Paulien
Yvonne, Renate R, Karin J, Monique
B, Inge,
Vera, Annelies, Rozelijn, Geert,
Lieke
Jordi, Sander, Dick, Nancy, Chantal

Amanda, Sylvia, Maud

OR vergaderingen 2019-2020
maandag 23 september 2019 (ALV)

MR
Ludy

Vooroverleggen - Defrie
Woensdag 11 september 2019

Tanja en Elise

dinsdag 19 november 2019

Colette

Woensdag 13 november 2019

Maaike en Audrey

woensdag 15 januari 2020

Suzanne

Woensdag 8 januari 2020

Maaike en Tanja

donderdag 12 maart 2020

Peter

Woensdag 11 maart 2020

Maaike en Audrey

maandag 11 mei 2020

Marieke

Woensdag 22 april 2020

Maaike en Tanja

Woensdag 17 juni 2020

Maaike en Audrey

maandag 22 juni 2020

Suzanne

MR-vergaderingen 2019-2020
Maandag 2 september 2019
Dinsdag 22 oktober 2019
Dinsdag 10 december
Dinsdag 4 februari 2020
Dinsdag 24 maart 2020
Dinsdag 21 april 2020
Dinsdag 9 juni 2020

Maaike
Tanja
Veerle
Elise
Audrey
Maaike
Veerle
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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
190618.14

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.
Elise wordt vicevoorzitter van de OR.

ACTIELIJST
Actienr
190220.14
190923.1
190923.2
190923,3

Actie
KvK aanpassen
Communicatie ouderbijdrage
Hoe en op welke manier gaan we de hulpouders
vragen?
Foto nieuwsbrief laatste vergadering

Wie
Veerle
Alle
Alle

Wanneer
Juli 2019
Juni 2020
Mei 2020

Alle

Juni 2020
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