Notulen ouderraad
Datum:
Tijdstip:

21-02-2018
20.00u

Aanwezig:
Gabriëlla van Gelder, Daan Lammers, Jeanette van der Plas, Pam van Seccelen, Ingrid Strijbosch,
Moniek Willems (Notulist)
Namens management team aanwezig:
Simone Wintjens, Nicole Rouwette
Afwezig:
Anki Bieleveld, Carola van Knippenberg, Ingeborg Schuurmans, Kim van Veghel

1.

Opening
Ingrid opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

2.

Goedkeuring notulen vorige vergadering
De notulen worden goedgekeurd.

3.

Nieuws/Ingekomen stukken
- Mail van een ouder:
Beste ouderraad,
Naar aanleiding van de oproep in de nieuwsbrief ben ik benieuwd of we de weg van en naar
school veiliger kunnen maken.
Sinds maart 2017 gaat onze zoon Bas naar school. Samen met zijn broertje Luuk (3jr)
proberen we iedere dag zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar school te komen en
afhankelijk van het weer soms ook met de auto.
Ik ben verbaasd dat er eigenlijk nergens een zebrapad ligt. Terwijl de meeste kinderen aan de
andere kant van de weg wonen. De helft van de auto’s geven voorrang en de andere helft
rijdt door. Het is hierdoor verwarrend voor de kinderen. Grotere kindjes steken alvast over
met de fiets en de kleintjes willen dan soms er nog weleens achterna rennen. Ik probeer mijn
kinderen uit te leggen dat ze geen voorrang hebben en dus altijd moeten wachten. Dit is
echter geen garantie voor een 3 en 4 jarige.
Andere scholen maken vaak gebruik van klaar-overs. Is dat geen optie om de weg naar
school veiliger te maken? En/ of een zebrapad? Als iedere ouder een aantal keren zou
kunnen helpen met behulp van eventuele vrijwilligers dan zou dit toch mogelijk moeten zijn?
Ik ben erg benieuwd hoe de school en de ouderraad hierin staan.
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Ellen van Kollenburg-Spann
De email gaat naar de MR. Nicole gaat Ingeborg terugmailen. Pieter zal een reactie geven
aan de desbetreffende ouder.
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-

Ingrid geeft aan dat het luizenpluizen in veel klassen op maandag en dinsdag een probleem
geeft. Zou dit ook op een woensdag mogen? Meer ouders dus sneller alle kinderen
gecontroleerd. Dit wordt nagevraagd.

4.

Financiën
- Gabriëlla kan vrijdag alle spullen ophalen bij de ING. Dit weekend gaan alle openstaande
facturen betaald worden. De batch voor ouderbijdragen zal in gang worden gezet.
- Van de werkgroep carnaval zijn nog niet alle facturen binnen.

5.

Werkgroepen
- Schoolplein:
Ouderhulp begint te lopen. Er komt opnieuw een stuk in de nieuwsbrief met de vraag of
ouders willen helpen.
Pam en Simone hebben samen gezeten met de leeringen van de leerlingenraad hoe ze de
opening kunnen vormgeven.
- Sinterklaas; evaluatie volgt nog?
- Carnaval; Jeugdraad heeft capejes aan. Marjolein wil graag nieuwe maken. Is daar budget
voor? Evaluatie volgt.
- Wandelvierdaagse; in maart vergaderen.
- Pasen; loopt.
- Koningsspelen; loopt.
Voor 1-2, 5-8 zijn de spullen besteld. 3-4 krijgen we waarschijnlijk 22/2 bevestiging van.
Alle groepen naar Daan mailen wat er benodigd is voor boodschappen. Wordt in 1 keer
besteld.
- Fotograaf; 17/5. Hulp is gewenst. 2 voormiddag en 2 namiddag. Ouders uit de ouderraad
bieden hulp aan.
- Schoolreisje; loopt.

6.

Actielijst
Datum
07-09-‘17

Actie
Infobrief opstellen ouders 1-2-3
Emails binnen van andere school met informatie
over een info brief. Infobrieven zijn gemaakt. School
gaat dit doornemen.

7.

Rondvraag
- Niets



Actielijst volgende vergadering
Datum
Actie
07-09-‘17
Infobrief opstellen ouders 1-2-3
Emails binnen van andere school met informatie
over een info brief. Infobrieven zijn gemaakt. School
gaat dit doornemen.
21-02-‘18
Luizenpluizen in de klas, mag dit ook op een andere
dag dan maandag of dinsdag?
21-02-‘18
Stuk schrijven voor in de nieuwsbrief dat de ouders
op de hoogte zijn dat er komende maand geld
afgeschreven kan worden voor de ouderbijdrage
21-02-‘18
Evaluatie sinterklaas?

Wie
Ingrid en Pieter

Status
Loopt

Wie
Ingrid en Pieter

Status
Loopt

Fiet
Gabriëlla

Simone
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21-02-‘18
21-02-‘18
21-02-‘18



Budget voor nieuwe capejes voor de jeugdraad van
carnaval?
Kuikentjes met pasen?
Carola wordt benaderd.
Facturen schoolreisje nakijken (contant of op
rekening?

Gabriëlla
Moniek
Gabriella

Agendapunten volgende vergadering
-
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