Notulen Ouderraadvergadering 12 juni 2017
Aanwezig:
Afmelding:

Marc van H, Monique, Erwin, Jos,
Erik, Ewoud, Lonneke, Marc B.,Elice, Rene
Elham, Ilse, Femke

1. Opening:
Elice opent haar laatste vergadering als voorzitter om 20.00 uur en heet iedereen van
harte welkom. Aan de agenda wordt het punt wisseling van voorzitter toegevoegd als
punt 9A.
2. Ingekomen stukken:
- Brief van ouder omtrent deelname aan ballonnenwedstrijd tijdens de
Avondvierdaagse. Lonneke zal hier inhoudelijk op reageren na de
desbetreffende ouder.
- Vanuit de MR is er een mail binnengekomen om een datum te plannen om het
Dagelijks Bestuur en Jos aan te laten sluiten bij een vergadering van de MR.
Elice heeft hier al op gereageerd.
Uitgaande stukken:
- Inschrijving en mutatie van het dagelijks bestuur richting de KVK.
3. Mededelingen:
- Op 22 juni aanstaande zal er meer duidelijkheid komen omtrent de uitbreiding
van de school.
- Marjolein gaat de school verlaten, ze heeft een andere uitdaging gevonden.
- Indeling klassen en leerkrachten wordt een dezer weken gepresenteerd in de
nieuwsbrief.
- Er zijn op dit moment 2 vacatures uitgezet.
- De vakleerkracht van JIBB komt ook volgend schooljaar terug.
- Ook de schakelklas en Topklas komen weer terug.
- Ria Maassen zal het komende schooljaar 3 ochtenden de onderbouw
begeleiden.
- Highlevel klas komt ook terug en zal uitgebreid worden naar woensdag en
donderdagochtend.
- Sylvie Smeets is een nieuwe leerkracht die per volgend schooljaar voor groep 4
komt te staan.
- Obs ’t Hout is de eerste Rots/Waterschool (zie nieuwsbrief).
- Veldje voor school wordt ook aangepast. Er is een werkgroepje gevormd met
o.a. LEV-groep en Wijkraad die hier samen naar gaan kijken.
- Er is met ingang van heden gestart met gescheiden pauzes, hiervoor is een
schema gemaakt. De eerste groep gaat van 10.15- 10.30 uur, de andere van
10.30 -10.45 uur.
- Er zijn nieuwe spelmaterialen aangeschaft die nu ook gebruikt kunnen worden.

4. Mededelingen vanuit de MR:
- Er is geen vergadering meer geweest van de MR. Ewoud sluit 19 juni aan bij
de vergadering van de MR.
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5. Actiepuntenlijst:
NO

ACTIEPUNTEN

06-10-2014

Gedurende het jaar foto’s maken voor presentatie Allen
algemene ouderavond van activiteiten
georganiseerd door ouderraad en deze
doorsturen naar Ewoud.
Terugkoppeling aan Jibb omtrent
Jos
Koningsspelen
Stukje in nieuwsbrief schrijven over Veiligheid
Erik
rondje

Gehele jaar

Reserve bankpasje op naam Erik laten zetten

Erik Elice

Juli 2017

Reageren op brief ouder omtrent
ballonnenwedstrijd Avondvierdaagse

Lonneke

Juli 2017

Monique presenteert via mail aan luizenmoeders
idee om vacature coördinator op te lossen

Monique

Juli 2017

Planning vergaderingen OR voor volgend
schooljaar maken

Jos

Juli 2017

Brief welkomstpakket evalueren en evt.
herschrijven

Ewoud, Erik, Femke

Juli 2017

Veilgheidsrondje

Veiligheidscommissie

Juli 2017

Terugkoppeling aan organisatie A4D
smalle paden/brandnetels

Commissie A4D

Juli 2017

12-6-2017

-

Actienemer

Plan

Datum
gereed

Juli 2017
Juni 2017

Oproep voor coördinator communie zal volgend schooljaar in weekbrief
komen om zoveel mogelijk nieuwe ouders ook te bereiken.

6. Financiën/ begroting:
- Er zijn geen op- en/of aanmerkingen betreffende het financieel overzicht.
- Interne kascontrole is uitgevoerd en akkoord bevonden.
- Wel is er een kritische opmerking geplaatst dat er wel gekeken mag worden of
bepaalde posten in de komende begroting verhoogd kunnen worden in verband
met het hoge bedrag op de spaarrekening. Er is in een eerder stadium al aan
school gevraagd of de Ouderraad geld kan schenken aan school wat ten goede
komt aan de kinderen. Er liggen enkele ideeën die nog uitgewerkt dienen te
worden. Jos geeft aan dat hij graag een bijdrage zou willen voor vervoer van
kinderen naar excursies. Dit idee wordt meegenomen naar de volgende
vergadering.
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7. Evaluatie Avondvierdaagse:
- Hesjes worden niet altijd aangedaan door de kinderen, ondanks verzoek vanuit
de commissie. Deze worden vooral als warm ervaren. De commissie zal intern
hier over nadenken of er volgend jaar een andere manier is om herkenbaar te
zijn als school. De bidons worden als zeer positief ervaren. De commissie stelt
voor om dit jaarlijks te verstrekken, ook dit voorstel zal binnen de commissie
worden uitgewerkt. Als opmerking wordt gegeven dat bepaalde wegen in de
bossen erg smal waren en veel brandnetels aanwezig waren, wat de nodige
klachten kan opleveren. De commissie zal dit terugkoppelen bij de organisatie.
8. Indeling commissie
- Monique is bij laatste luizencontrole aanwezig geweest. Er is op dit moment
geen ouder die de taak van coördinator kan en wil overnemen. Monique heeft
een idee dat ze binnen de Ouderraad gepresenteerd heeft en ook nog met de
Luizenmoeders zal communiceren en vragen wat zij hier van vinden. Na de
schoolvakantie zal Monique, Lonneke en Esther(ega van Marc B) de honneurs
nog waarnemen, hierna moet er een definitieve oplossing komen..
- Marc B sluit nog aan bij de commissie schoolfotograaf.
- Marc B zal nog informeren wat evt. aanschaf van dopper flessen met
sponsoring voor de Avondvierdaagse kost.
9. Stand van zaken m.b.t. Overblijfregelement:
- Het verzoek vanuit de MR is gekomen om het regelement nog op een enkele
plek aan te passen. De leden van de OR hebben allen het regelement gelezen.
De gehele Ouderraad geven aan dat het concept regelement wat er nu ligt
passend is. De MR is vrij om hier zelf juridisch nog het een en ander aan
te veranderen. Lonneke geeft Jos nog enkele inhoudelijke opmerkingen, die
Jos zal aanpassen.
9a.
-

Overdracht oude voorzitter – nieuwe voorzitter.
Vanaf dit moment draagt Elice officieel het voorzitterschap over aan Erik.
Volgende vergadering wordt er nog officieel afscheid genomen van Elice, maar
Erik neemt vanaf nu het voorzitterschap over.

10. Rondvraag:
- Marc B: Zijn er wel voldoende overblijf ouders? Er wordt aangegeven dat er
op dit moment zelfs een wachtlijst is.
Marc B: Marc heeft zelf meegewerkt als ouder tijdens de koningspelen en gaf
aan dat de communicatie tussen organisatie en ouders erg stroef verliep. Verder
viel het op dat er soms groepjes begeleid werden door 2 leerlingen, wat ook
niet altijd goed verliep. Waarom wordt er niet gekozen voor 1 leerling/1 ouder?
Ook de inhoud van het programma was aan de magere kant. Jos zal een
terugkoppeling maken aan Jibb over bovenstaande.
Ewoud: Word er door school ook meegedaan aan de staking op 27 juni
aanstaande? Er heeft inmiddels een stuk in de weekbrief gestaan dat de school
inderdaad meedoet aan de staking.
.
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11. Sluiting:
- De vergadering werd om 22:05 uur gesloten.

Volgende OR-vergadering 10 juli 2017 om 19:30 uur !!!!!!!!
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