Concept Notulen OR vergadering
21 jan. 2020

Concept Notulen Openbare Vergadering Vereniging Ouderraad
21 januari 2020 op de Klaverwoid
Aanwezig:
Afwezig met voorbericht:

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

1. Opening en vaststellen agenda
De vergadering wordt geopend om 19:05. Aygun had een andere verplichting. De agenda wordt
vastgesteld met toevoeging van een agendapunt: ‘de Biebclub en Zwerfboekenkast’ (onder agendapunt 4).
2. Notulen en To Do lijst vergadering 12 november 2019
Er zijn geen opmerkingen, de notulen worden vastgesteld.
De To Do lijst (zie e-mail 10-12-2019) wordt doorgesproken:
- ad 2)
PR van OR en AC verbeteren door in parro of nieuwsbrieven meer foto’s en vlogs
van actiemomenten: Is nog niet gebeurd. Pauline gaat er snel mee aan de slag voor de
volgende nieuwsbrief. De 1ste mogelijke momenten zijn de Bingo, Luizencheck na de
voorjaarsvakantie, Koningsspelen. Felicia geeft aan dat als de AC een gil geeft zij komt
filmen. TO DO: Petra en Felicia gaan daarover verder brainstormen. Ook wordt besproken
dat tijdens de Bingoavond beter duidelijk moet worden gemaakt dat de AC en OR het
hebben georganiseerd en tevens dat er vacatures zijn. TO DO: Saskia gaat afstemmen met
directrice.
- ad 4)
KvK updaten: Nog te doen. Manette stuurt ook naar Petra het schema van aftreden.
TO DO: Manette
- ad 6)
Allocatie €1000: alles wat nodig voor het magazijn bovenbouw is geïnventariseerd. E.e.a.
moet nog worden afgemaakt. TO DO: AC.
- ad 7)
NL Doet: is aangevraagd. Nog onbekend is of het wordt goedgekeurd en wat het
bedrag is.
- ad 6 en 7) Pas nadat de bedragen bekend zijn wordt het gealloceerd. Nu dus nog niet.
- ad 9)
Luizencommissie: Kim vertelt dat er een paar ouders n.a.v. de laatste oproep er bij
zijn gekomen. Laatste keer waren er dus genoeg ouders. N.a.v. de spontane melding van
luizen vorig jaar is gebleken dat het huidige schoolbeleid niet toestaat dat andere
(combi)klassen worden geïnformeerd. Dat vinden we geen goede zaak want de
leerlingen komen ook geregeld in andere klassen (bijv. bij het voorlezen). Verzoek
aan directrice zal dus gedaan worden namens de OR (via Saskia) om het schoolbeleid
daarom aan te passen zodat er wel breed gemeld wordt dat er luizen zijn gevonden.
TO DO: Saskia. Kim gaat nog de cursus volgen.
- ad 10) Constructie maken om bovenbouw werkjes weer op te hangen: de directrice heeft
het verzoek gedaan om de staalkabel in de middenruimte weer op te hangen
(weggehaald door werkzaamheden plafond). De directrice zou het evenwel nog eerst
met het team bespreken en een terugkoppeling geven. Dat is nog niet gebeurd. Als
we die terugkoppeling krijgen dan weten we of het hek er af moet en de kabel weer
erop.
Ter zake de Kwaliteitskaarten die het Team aan het maken is vertelt Saskia dat er nu twee gemaakt zijn,
o.a. voor Sinterklaas. Daarin staat bijvoorbeeld ook de Pietengym en het knutselcircuit. Leontien is nu ook
voor de OR bezig met een draaiboek.
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Afgesproken wordt dat een ieder een dergelijk draaiboek gaat maken voor het ‘nageslacht’als het enigszins
een grote activiteit betreft. Dus een draaiboek moet worden gemaakt voor de Luizencheck, voor de
Schoolkrant, voor de Schoolreisjes, voor het Oud Papier, voor de Vrijwillige Bijdrage, voor de Biebclub etc.
TO DO: Allen.
Gesproken wordt over waar die draaiboeken moeten worden opgeslagen. Bijvoorbeeld in een OR@gmail
account of in Trello?
3. Bestuurszaken
- Inschrijving dagelijks bestuur in Kvk: zie hierboven
- Nieuwe datum ipv vergadering 9 juni (= avondvierdaagse): Wordt 26 mei
- Komende vacatures: Besproken wordt dat de 3-jaars termijn van de voorzitter er na dit schooljaar er
op zit en dat de penningmeester na volgend schooljaar niet meer beschikbaar is voor de OR. Vraag is
wie hen gaat vervangen. Met name de penningmeester is een zorg daar de opvolger verstand moet
hebben van boekhouden. TO DO: Saskia zal aan de nieuwe ouders melden dat er vacatures zijn, het in
de parro zetten en in de nieuwsbrief van febr/maart. Dan is er meteen kans voor de nieuwelingen om
mee te denken in de 31 maart vergadering. Iedereen gaat ook te raden in de hun bekende ouders
kring. Felicia: PR/vlog moment?
4. Mededelingen & ingekomen stukken:
 Terugkoppeling van de directrice & Team: (Saskia Commandeur):
- Gesproken is met Pauline over de bakken in het handenarbeidlokaal.
- Over de gym, geen nieuws want vanavond heeft de directrice een bijeenkomst met de
gemeente over sportzaken in het algemeen.
- verder geen terugkoppeling.
 Financiën/stavaza: (Petra Ruijter-Moes): Petra vertelt dat voor 64 kinderen (van de ong. 95 ?) is
betaald aan Vrijwillige ouderbijdrage. Soms zelfs meer dan gevraagd. Voor het openstaande
bedrag van €617,50 aan ‘Sport & Spel’, OR besluit nu dat als de gemeente doorkomt met geld
voor de gymspullen, het bedrag kan gaan naar plein materiaal. Het is dus nog even afwachten
wat de directrice bij de gemeente of middels subsidies heeft weten los te krijgen. TO DO: Petra
stuurt rond het Excel bestand/ - formulier waarin de uitgaven genoteerd moeten worden.
 Herinneringsbrief Vrijwillige ouderbijdrage:
Na uitleg waarom verschillende brieven gaat iedereen akkoord. TO DO: Petra gaat ze morgen
gereed maken voor verzending. TO DO: Saskia gaat vragen aan de directrice van wie de giften
komen. Dit om te danken in de parro app.
 Activiteitencommissie (Pauline Voswijk): Volgende week heeft de AC een vergadering om terug
te blikken op de december feesten. Voor de Bingo en de Koningspelen zijn ze bezig met
sponsoring en activiteiten (spelletjes en springkussen). Verder zal ook de voorzitter van de AC na
volgend schooljaar afscheid nemen. Draaiboeken zullen worden gemaakt. Ter zake NL-doet:
afhankelijk van de goedkeuring van de aanvraag zijn de ideeën nu: voelbakken en het magazijn
van de bovenbouw opknappen.
 Luizencommissie (Kim Duin-Oosterman): Al besproken.
 Oud Papier Commissie (Leontien Bosma-Goesinnen): Ook hiervoor moet na dit schooljaar een
nieuwe voorzitter komen. Vacature dus! => TO DO: Parro, nieuwsbrief, via-via. Kan dit ook met
een vlog? TO DO: Leontien en Felicia = Vlog.
 Schoolkrant-, schoolfotograaf-, schoolreisjes Commissie (Sandra Wit-Mol): Schoolkrant komt pas
einde schooljaar. Schoolfotograaf is vorig jaar al geboekt. De schoolreisjes zijn geboekt. Vraag is
wel of de directrice weer de bussen voor groepen 3 tot en met 7 boekt? TO DO: Saskia:
directrice bevragen over bussen. In de Goudvis wordt er ranja geschonken. Verder moeten alle
kinderen tussendoortjes (en evt. aanvullende lunch, 1 patatje is voor sommige niet genoeg)
meenemen. TO DO: Saskia/TEAM: t.z.t. goed communiceren.
 Kleding: niet besproken.
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 Biebclub: Vorige week heeft de Biebclub gesproken met de directrice. Uit dat gesprek kwam dat
de Openbare Bibliotheek aan de directrice heeft laten weten te stoppen met lokale biebclubs
zoals de onze. Dat is al vanaf komende maart. Gevolg is o.a. dat boeken niet meer worden
aangevuld en het pas systeem ook niet meer zal werken (Gevolg daarvan is dat de passen niet
meer kunnen worden gebruikt voor boeken voor de Thema’s van de leerlingen.) Vraag is of er
nog een Biebclub moet komen. Kan de Dorpsraad en/of het NUT van Twisk en/of andere
subsidies helpen? Het kost wel veel geld. Vraag is ook waar dat geld allemaal in gaat zitten. TO
DO: Biebclub vraagt bij de directrice na waar het hoge bedrag uit bestaat.
 Zwerfboekenkast: gemeld wordt dat een veel gehoord verzoek van ouders en kinderen is om de
opeens verdwenen ‘zwerfboekenkast’ weer terug te zetten. Als het niet meer kan in de
middenruimte dan graag in de gang bij Saskia. De OR is het daar mee eens. Biebclub biedt aan
om de teveel aan AK boeken te doneren aan de zwerfboekenkast. TO DO: Biebclub en Saskia.
5. Blauwe container
Doorgeschoven naar volgende keer. Met het wegvallen van de voorzitter van het Oud-Papier wordt dit
wel een hangijzer.
6. Rondvraag
- Betere schoonmaak: Gevraagd wordt of er beter schoongemaakt kan worden. Opgemerkt is namelijk
dat al voor Sinterklaas de stofpluizen, afval- en etensresten onder o.a. de kasten en verwarmingen
lagen. Hygiëne voor de kinderen en het Team moet voorop staan en daar mag niet op bezuinigd
worden. Mogelijk iets voor NL-Doet?
7. Sluiting om 21:00

Voor de nieuwe TO DO lijst, zie bijlage.
De volgende vergaderingen zijn op 31 maart 2020 en 26 mei 2020.
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