Notulen ouderraad
Datum:
Tijdstip:

15-05-2018
20.00u

Aanwezig:
Anki Bieleveld, Gabriëlla van Gelder, Carola van Knippenberg, Daan Lammers, Jeanette van der Plas,
Pam van Seccelen, Kim van Veghel, Moniek Willems (notulist)
Namens management team aanwezig:
Pieter van Wetten, Fiet van Mourik
Afwezig:
Ingeborg Schuurmans, Ingrid Strijbosch
1.

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

2.

Goedkeuring notulen vorige vergadering
De notulen worden goedgekeurd.

3.

Nieuws/Ingekomen stukken
Uitnodiging etentje voor de ouderraad is uitgedeeld. Datum is 18-06-2018.

4.

Financiën
Van de Koningsspelen zijn alle facturen binnen. Budget is hier wel overschreden. Waar dit
precies in zit, wordt nog nader bekeken.
Voor de wandelvierdaagse druppelen de facturen binnen. Nog niet alles ontvangen.
Voor de ouderbijdrage zijn er 7 storneringen. Ouders worden telefonisch benaderd.
6 ouders worden door Gabriella gebeld. 1 door Pieter.
Er zijn nog 3 instromers die meegaan met het schoolreisje. Hier zal €15,- van worden
gevraagd. Mieke zal deze ouders benaderen.
Ouderbijdrage voor volgend jaar bepalen. Gabriella zal eerst bekijken hoe we qua
bestedingspatroon uitkomen.

5.

Opzet ouderraad 2018/2019
Voorstel:
Dinsdag een keer in de 6 weken vergaderen.
Werkgroepen eerste vergadering verdelen.
Als groep onszelf laten zien bij de infoavond van de kleuters.

6.

Werkgroepen
Sinterklaas; evaluatie is afgerond.
Wandelvierdaagse; evaluatie volgt.
Koningsspelen; evaluatie volgt.
Schoolreisje loopt. Financien worden geregeld.
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7.

Actielijst 15-05-2018
Datum
07-09-‘17

21-02-‘18

26-03-‘18
26-03-‘18

19-04-18

19-04-18

15-05-18

15-05-18

8.

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. Niet genoeg aanmeldingen voor de
woensdag, na meivakantie gaat zoals het was.
Mogelijk nieuwe opzet volgende schooljaar; hele
school door groep ouders in aula.
Nieuwsbrief; voor nieuwe aanmeldingen
luizenouders.
Evaluatie Sint moet nog plaatsvinden.
Evaluatie loopt via de mail; in de eindfase.
Budget voor nieuwe capejes voor de jeugdraad van
carnaval is er. Worden deze komend jaar gemaakt?
Als Marjolein tijd heeft worden deze gemaakt.
Volgend schooljaar wordt er gekeken hoe er om
wordt gegaan met ontbijt Pasen en Koningsspelen,
omdat het vlak na elkaar valt.
Andere datum plannen etentje OR
Opties data etentje OR
Woensdag 13 juni
Maandag 18 juni
Woensdag 20 juni
Donderdag 21 juni
Voorstel: In de app samen een datum prikken?
Mail sturen naar leden van de ouderraad hoe
volgend jaar qua opzet aan te pakken. Vaste dag?
Wensen graag doorgeven. Optionele vergadering
plannen? Een keer in de twee maanden vast
vergaderen?
2 ouders van de OR binnenwandelen bij de
infoavond van de kleuters voor nieuwe werving
van ouders in de ouderraad.
Idee voor komend jaar 2018/2019.
Ingrid en Anki willen dit graag doen.
Eventueel infobriefje maken.

Wie
Ingrid en Pieter

Status
Loopt

Marijke

Gereed

Pieter

Gereed

Fiet/Marjolein

Gereed

Pieter

Gereed

Moniek

Gereed

OR/Marijke

Gereed

Ingrid en Anki

Rondvraag
- Carola vraagt of het bekend is wie er van de MT-leden meegaan met het schoolreisje.
Groep 1/2
12/6 Yvonne Wouters
Groep 3
12/6 Simone Wintjes
Groep 4
14/6 Nicole Rouwette
Groep 5
11/6 Nicole Rouwette
Groep 6/7
15/6 Pieter van Wetten
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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.
15-05-18
2 ouders van de OR binnenwandelen bij de
infoavond van de kleuters voor nieuwe werving
van ouders in de ouderraad.
Idee voor komend jaar 2018/2019.
Ingrid en Anki willen dit graag doen.
Eventueel infobriefje maken.
04-06-18
Ouders benaderen waarbij een stornering van de
automaische incasso is gekomen.

Wie
Ingrid en Pieter

Status
Loopt

Ingrid en Anki

Gabriella, Pieter

Agendapunten volgende vergadering
-
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