Notulen ouderraad
Datum:
Tijdstip:

26-03-2018
20.00u

Aanwezig:
Anki Bieleveld, Gabriëlla van Gelder, Ingeborg Schuurmans, Ingrid Strijbosch,
Moniek Willems (Notulist)
Namens management team aanwezig:
Pieter van Wetten, Pieter Vogels
Afwezig:
Carola van Knippenberg, Daan Lammers, Pam van Seccelen, Jeanette van der Plas, 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
- Pieter Vogels heeft vanuit de verkeerswerkgroep contact gehad met de ouder (Ellen) die een
brief heeft gestuurd naar de ouderraad betreffende het verkeer tijdens schooltijden.
Brigadieren is geen optie, weinig animo. Zebrapad heeft geen nut, vanuit de gemeente
wordt aangegeven dat het schijnveiligheid is.
Punt wordt opnieuw onder de loep genomen in de verkeerswerkgroep.
- Zoen en Zoef strook wijzigingen zijn afgeblazen vanuit de gemeente.

4.

Financiën
- Gabriëlla kan betalen en er is 2x een batch uitgegaan en komende week wordt er nog 1
uitgezet. 6 storneringen. Betalingen zijn verder bij.
- Factuur van de speeltoestellen wordt nog gemist. Er wordt vanuit de ouderraad €1500,geschonken voor de speeltoestellen.
- De passen van Remco en Sjoerd zijn geblokkeerd.

5.

Werkgroepen
- Schoolplein openen is een succes geweest.
- Sinterklaas; evaluatie volgt nog? Dit wordt nagevraagd.
- Carnaval evaluatie is geweest. Goed verlopen. Enige punt is dat er matten lagen in Parkzicht,
die niet vastgeplakt zaten aan de vloer en wegschoven.
- Wandelvierdaagse werkgroep komt 12 april samen.
- Pasen loopt. Eieren zijn geregeld.
- Koningsspelen loopt. Komende vrijdag vergadering 30 maart. Vanuit de ouderraad is Ingrid
de dag zelf het aanspreekpunt en zal bij de Bereboot aanwezig zijn.
Vraag neerleggen wie er vanuit de ouderraad bij 5 t/m 8 kan helpen vrijdag.
Wie helpt er vanuit de ouderraad mee met met de boodschappen op donderdag 19 april?
Jeanette en Moniek.
- Fotograaf loopt. Volgende vergadering staat gepland. Achtergrond van de foto’s wordt
steigerhout.
- Schoolreisje loopt. Bussen zijn vastgelegd.
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6.

Actielijst
Datum
07-09-‘17

21-02-‘18

21-02-‘18

21-02-‘18
21-02-‘18
21-02-‘18
21-02-‘18

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.
Luizenpluizen in de klas, mag dit ook op een andere
dag dan maandag of dinsdag? Proef na de
meivakantie.
Stuk schrijven voor in de nieuwsbrief dat de ouders
op de hoogte zijn dat er komende maand geld
afgeschreven kan worden voor de ouderbijdrage
Evaluatie sinterklaas?
Budget voor nieuwe capejes voor de jeugdraad van
carnaval?
Kuikentjes met pasen?
Carola wordt benaderd.
Facturen schoolreisje nakijken (Meeste is per
factuur.)

Wie
Ingrid en Pieter

Status
Loopt

Fiet/Pieter V

Loopt

Gabriëlla

Gereed

Simone
Gabriëlla

Gereed

Moniek

Gereed

Gabriella

Gereed

7.

Rondvraag
- Moniek spreek zorg uit of de juiste mensen benaderd worden binnen een ouderraad
vergadering. Afgesproken wordt dat urgente vragen op de app komen.
- Anki vraagt of 13 april een stakingsdag wordt. Voor zover het er nu uit ziet gaat de school op
vrijdag de 13de dicht. Woensdag tijdens de studiedag komt dit punt nog naar voren.
- Pieter van Wetten vraagt of er een ouder wil aansluiten bij de werkgroep
kwaliteitsverbetering. Enquêtes van ouders, leerlingen en leerkrachten worden hierbij nader
bekeken en er komt een actielijst uit. Hier worden punten uitgehaald en aangepakt.
Vergadering is voorafgaand aan de ouderraad 4 keer per jaar van 19.00u tot 20.00u.



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? Proef na de
meivakantie.
26-03-‘18
Contact opnemen met de wijkagent en boa
betreffende het verkeer en oversteekplaatsen bij
de school.
26-03-‘18
Evaluatie Sint moet nog plaatsvinden. Navragen bij
Marjolein.
26-03-‘18
Budget voor nieuwe capejes voor de jeugdraad van
carnaval is er. Worden deze komend jaar gemaakt?



Wie
Ingrid en Pieter

Status
Loopt

Fiet/Pieter V

Loopt

Anki

Pieter
Fiet/Marjolein

Agendapunten volgende vergadering
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