Notulen Ouderraadvergadering 10 september 2018
Aanwezig:
Afmelding:
Toehoorder:

Erwin, Ewoud, Marc v H, René, Jos, Monique, Marc B
Ilse, Elham, Erik
Loes van Rijsingen

1. Opening:
Ewoud opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Vergadering zou
oorspronkelijk vorige week zijn, is door omstandigheden verplaats naar vandaag.
Lonneke is met ingang van begin van schooljaar door omstandigheden gestopt met
de Ouderraad, Jos heeft Lonneke op een eerder tijdstip bedankt namens alle ouders
voor de inzet binnen de Ouderraad. Loes sluit aan bij deze vergadering, daar ze
interesse heeft om lid te worden van de Ouderraad.
2. Ingekomen stukken:
- Mail Marieke Franse, deze is doorgestuurd naar Erik.
- Mail Maaike van Woerkom: deze had betrekking op dubbele boeking vrijwillige
ouderbijdrage, mail is doorgestuurd naar Erik.
- Mail Loes van Rijsingen voor evt. aanmelding ouderraad, mw. is uitgenodigd
voor de vergadering van vanavond.
- Mail Philip Mes voor evt. aanmelding ouderraad, dhr. is uitgenodigd voor de
vergadering van vanavond.
- Mail Wish Collect, deze is doorgestuurd naar Dagelijks bestuur ter overweging.
- Mail Mw. Relou, dit had betrekking op signalen over fotograaf, die al bekend
waren.
- Brief deelname Handbaltoernooi, deze is ter kennisgeving aangenomen.
- Brief vrijwillige ouderbijdrage, deze wordt later in vergadering besproken.
Uitgaande stukken:
- Alle bovenstaande ingekomen stukken zijn beantwoord of doorgestuurd naar de
juiste personen.
3. Mededelingen:
- Er is een nieuwe onderwijsassistente voor groep 1 tot en met 4, genaamd Yvette
Hermans aangenomen.
- Ook op donderdagmiddag is de sporthal van Polaris tot de beschikking van school
- De highlevel groep gaat naar de peuterzaal Pino,
4. Mededelingen vanuit de MR:
- Er zijn geen mededelingen vanuit de MR.
- Erwin zal een lijstje doorsturen met namen van leden van de ouderraad die bij
toerbuurt kunnen aansluiten bij de vergadering van MR.
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5.
NO
06-10-2014

Actiepuntenlijst:
ACTIEPUNTEN

Actienemer

Plan

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

Gehele jaar

Navragen aan Mark of er al een plan van aanpak
vanuit de leerlingenraad voor het budget wat
beschikbaar is gesteld
Navragen aan Jack of het mogelijk is om
afspraken die ingepland zijn bij 10 min wel
zichtbaar te maken
Kaartjes sturen naar leerkrachten die met
pensioen gaan en een andere baan hebben

Jos

Okt 2018

Jos

Okt 2018

Erik

Juli 2018

Evaluatiegesprek met fotograaf

Elham

Okt 2018

Brief vrijwillige ouderbijdrage naar Marja sturen
en plaatsen in Ouderportal

Marc B

Sept 2018

Flyer nieuwe leden bijgevoegd aan pakket voor
nieuwe leerlingen aanpassen en doorsturen naar
Marja
Inhoudelijk reageren op mail Marieke Franse

Marc B

Okt 2018

Ewoud

Sept 2018

Inhoudelijk reageren op mail mw. v Woerkom

Erik

Okt 2018

Voorlopige begroting in nieuwsbrief plaatsen met
verzoek om goedkeuring door ouders

Erik/Ewoud

Sept 2018

Lijstje leden ouderraad doorsturen wie wanneer
aansluit bij MR

Erwin

Sept 2018

-

-

-

Datum
gereed

Okt 2018

Jos heeft al aangegeven bij Mark van K. of er een plan van aanpak is met
betrekking tot het bedrag dat door ouderraad beschikbaar is gesteld voor de
Leerlingenraad. Jos heeft hier nog niets van gehoord. Dit kan ook komen
doordat het bedrag gebruikt zal gaan worden na de verbouwing. Jos zal dit
nogmaals bespreken.
Er is nog navraag gedaan bij Elice, er is geen contract met de huidige
Fotograaf. Dus er kan evt. gekozen worden om met een andere fotograaf in zee
te gaan.
Jos heeft aan Jack nagevraagd of het mogelijk is om ingeplande tijden
zichtbaar te maken in ouderportal om flexibiliteit wel te laten zien. Nu
verdwijnt de tijd op het moment dat deze is ingepland. Hij heeft hier nog geen
reactie op gehad en zal dit nogmaals navragen.
Deze punten laten we nog even op de actiepunten lijst staan.

6. Financiën/ begroting:
- Ewoud zal aan Erik vragen om de voorlopige begroting aan te leveren aan
Marja met begeleidend schrijven om de ouders voor goedkeuring te vragen,
daar de Algemene Ouderavond dit jaar niet zal plaatsvinden.
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7. Algemene Ouderavond:
- Er komt dit jaar geen Algemene Ouderavond, mede ook door de lage opkomst.
Er wordt nu een mogelijkheid gegeven aan de ouders om een “kijkje in de klas
te nemen” De ouders kunnen dan overdag zelf ervaren hoe de lessen gegeven
worden. Verdere informatie volgt nog.
8. Stand van zaken Kind Centrum
- Er is nog veel onduidelijkheid en onzekerheid.
- Binnenkort komt er een gesprek op stichting niveau om de neuzen dezelfde
richting in te zetten.
9. Brief vrijwillige ouderbijdrage
- Brief is herschreven. Er is besloten om de eerste keer de brief te verspreiden
via Ouderportal en de herinneringsbrief op papier te verspreiden en rond te
brengen. Streven om de herinneringsbrief voor november te hebben
rondgebracht. Marc zal de brief aanleveren bij Marja om deze op Ouderportal
te laten zetten.
10. Rondvraag:
- Loes: Loes wil graag lid worden van de Ouderraad. Ze is van harte welkom.
-

Monique: Doet de school mee met de landelijke staking op 2 oktober
aanstaande? Jos heeft hier nog niets van gehoord en gaat er niet vanuit dat dit
wel zo is.

11. Sluiting:
- De vergadering werd om 20:55 uur gesloten.

Volgende vergadering 1 oktober 2018 20.00 uur
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