Notulen Vergadering Ouderraad
7 mei 2019
Aanwezig:

Leontien, Pauline, Petra, Aygun, Felicia, Saskia, Sandra, Manette

Welkom Felicia!
1.

Opening om 19.00 & vaststellen agenda
- Myrna heeft zich afgemeld. Ook heeft zij aangegeven niet langer luizenmoeder/
lid van de OR te zijn. Mocht er hulp nodig zijn dan kan zij wel altijd gebeld worden.
Kim is de nieuwe luizenmoeder/coördinator. Actie: Myrna uit en Kim D. in de emaillijst.
- Vraag is of Myrna nog wel meehelpt met de schoolfotograaf.
Actie Sandra: check bij Myrna.
- Sandra wordt hartelijk bedankt voor haar secretaris werkzaamheden. Vanaf
heden is Manette de secretaris.

2.

Notulen vergadering 26 maart 2019
- ad punt 4) Bingo:
Actie Saskia en OC: navraag doen of de bingo in de
middag kan voor de jongste kinderen.
- ad punt 4) Kleding:
- 2 tikfouten. Het is Bag2School en het zal
plaatsvinden op 15 mei i.p.v. 13 mei 2019.
Actie Sandra: Kim B. vragen voor een reminder.
- Vraag over status shirtjes. Actie Saskia: checked dit
bij Kim. Petra vraagt waar de vorige shirtjes zijn
gedrukt, budget school, wij hebben hesjes betaald
Vraag is of de shirtjes klaar zijn voor 28 mei a.s.
(schoolreisjes).
- ad punt 4) Plastic afval: Saskia vertelt dat Kim B. het een goed plan vindt om
het plastic afval te scheiden. Kim gaat bij o.a. HVC
navraag doen over de mogelijkheden. Is waarschijnlijk
pas na de zomervakantie. Over het scheiden van
fruit(afval), is het een optie een (sla)bak in de klas te
gebruiken en aan het einde van de dag te legen in de
groene bak?
- ad 5) Pleinwacht:
Kim B. heeft aangegeven dat er wel een reserve
pleinwacht is namelijk Ingrid. Actie Leontien checked
dit bij Ingrid. Aygun wil ook wel reserve zijn.
- ad 5) Buitenspeelgoed: Leerlingenraad heeft overlegt met Kim B. Saskia
vertelt over een map met spelletjes waaruit gekozen
kan worden.
Onder voorbehoud dat de 2 tikfouten worden aangepast worden de notulen
goedgekeurd en vastgesteld.

3.

Schoolreis
-Groep 1/2: De Swaan is gereserveerd (27 leerlingen). In de parro app zal een
oproep voor autorijders komen. Pauline doet de boodschappen. De bolderkar
wordt meegenomen.
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- Kim B. regelt de bussen voor groep 3/4 (26 leerlingen) en groep 5/6/7 (40
leerlingen).
- Er is een vacature voor schoolreiscoördinator in de OR.
- Actie: De schoolreisjes voor 2020 moeten geboekt worden in september 2019.
4.

Mededelingen & ingekomen stukken
 AC:
- Nieuwe (mogelijke) leden zijn: Agyun, Caroline, Sandra en Nicole K.
- Tip voor het Paasontboit: de kinderen maken een wensenlijstje voor hun ontbijt en
daarna met de hele school lootjes trekken voor wie je een paasontbijt maakt.
 Overleg directie:
Er is geen apart overleg meer met de directie/Kim B. Daarvoor in de plaats koppelt
Saskia alles terug aan Kim B en rapporteert aan de ouderraad. Dit agendapunt
heet daarom voortaan “Terugkoppeling van de directie”.
Saskia:
- Het zandbanknet is binnen. Het oude zand moet er nog wel op korte termijn
uit. De oproep in parro app heeft niet geholpen. F.V. of B.R. doen het
zandbaknet erop.
- Laatste schooldag is op een donderdag en zal een hele dag zijn.
- Vossenjacht is hetzelfde als vorig jaar. Vraag is wanneer op de dag dat zal
zijn. Eerst vossenjacht dan pannenkoeken en ’s middags film? De school
organiseert het met hulp van de AC. Opgemerkt wordt dat er misschien 2
vossenjachten moeten zijn, 1 voor de jongste en 1 voor de ouderen.
- R.V. gaat de wand van het lege lokaal sausen. Daarna komen de planken.
- Schommel is oranje.
- Actie Leontien: check of er genoeg luizenmoeders zijn. Anders parro
oproep.
- Kim B. heeft donderdag 9 mei overleg met het Dorpshuis voor nieuw
materiaal voor de gymzaal. Vraag is wat er nodig is. In het verleden is een lijst
gemaakt. Van die lijst mochten er maar een beperkt aantal dingen gekozen
worden maar er is wel veel meer gewenst. Opgemerkt wordt wie voor de
kosten moet opdraaien, is dat de gemeente, Allure of het dorpshuis. De
gemeente betaald toch “onze” huur van de gymzaal. Is daar niet wat mee te
regelen? Wat is het budget voor gymspullen en wie controleert de staat van
de gymspullen. Is het een idee dat Kim samen met A.H. (geeft o.a. peutergym
in de gymzaal) optrekt richting het Dorpshuis?
 Schoolkrant:
Schoolkrant komt aan het einde van dit schooljaar. Er is geen nieuws.
 Schoolfotograaf:
Voor 2019 komt de fotograaf in september. De datum is geregeld op 13 september.
Misschien ook al boeken voor het schooljaar 2020-2021?
 Oud papier:
- Levert ongeveer per schooljaar €2500-3000 op. Onze vrijwillige ouderbijdrage is
minder dan in Opperdoes. Waarschijnlijk zijn er genoeg lopers voor schooljaar
2019/2020. De nieuwe brief wordt voor de zomer verstuurd. Kim B. heeft
opgemerkt dat de brief ook in de nieuwsbrief moet komen. Manette oppert om
daarin ook te zetten wat er met het geld dit jaar is gedaan. Manette geeft input op
de oude brief en op de daarop ingekomen brief. Zij zal Leontien een nieuwe versie
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sturen. Vraag is of er een herinneringsbrief mag komen. Acties Manette: stuur aan
Leontien nieuwe versie en check vraag herinneringsbrief. In de volgende
vergadering komt de vraag of er een verhoging moet komen van de vrijwillige
ouderbijdrage. Actie Petra: checked hoeveel er dit jaar niet de vrijwillige
ouderbijdrage hebben betaald (nummers, geen namen).
 Kleding:
Bag2School op 15 mei. De zakken moeten nog uitgedeeld worden. Ontvangst is
€0,50 per kilo kleding. Volgend jaar meer bekendheid aangeven bijvoorbeeld ook in
de Dorpskrant.
 Financiën:
Geen mededelingen.
 Verkeersveiligheid:
Dit item kan permanent van de agenda af want wordt door de school zelf gedaan.
 Team:
Geen mededelingen.
 Luizencommissie:
Geen mededelingen.
5.

Rondvraag
- Manette merkt op dat alleen diegene die nu in het KvK staat de KvK registratie
kan aanpassen. Dat is Petra. Actie Petra (evt samen met Manette): KvK
actualiseren.
- Saskia vraagt wat in de app mag en wat in de e-mail. De app is voor korte input.
De e-mail voor al het andere.
- Wanneer zijn de volgende vergaderingen? Moet nog bepaald worden. Actie
Leontien en Manette.
- Voor het jaarverslag moeten alle commissies een stukje aanleveren. Actie en
deadline: voor 25 juni a.s. Daarna zal het jaarverslag opgemaakt worden voor
september a.s.
- Er moet meer P.R. komen voor de ouderraad en wat er wordt gedaan.
Bijvoorbeeld een filmpje/vlog voor parro/stukjes in de nieuwsbrief. Actie
Felicia/Petra/Aygun
- 25 juni a.s. : nieuwe foto van de ouderraad. Misschien door Nardus of J.V.?

6.

Sluiting om 21.15 uur.

7.

Volgende vergadering
25 juni 2019
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