Notulen Ouderraadvergadering 5 november 2018
Aanwezig:
Afmelding:

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

1. Opening:
Ewoud opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Ingekomen stukken:
-Verschillende folders en mail van mogelijke fotografen deze zijn overhandigd aan
Loes.
Uitgaande stukken:
-Kaartje voor Lonneke, Marc v H, Linda en Emine.
3. Mededelingen:
- De verhuizing van groep 7 vindt deze week plaats..
- Linda en Emine zitten op dit moment in de ziektewet.
4. Mededelingen vanuit de MR:
- Er zijn geen mededelingen vanuit de MR.
- Ewoud sluit eerstvolgende vergadering aan bij de vergadering van de MR.
5. Actiepuntenlijst:
NO

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/Marc B/ René,
rondje.

Gehele jaar

Flyer nieuwe leden bijgevoegd aan pakket voor
nieuwe leerlingen aanpassen en doorsturen naar
Marja
Navragen aan Jack of het mogelijk is om
afspraken die ingepland zijn bij 10 min wel
zichtbaar te maken
Inventariseren en offertes opvragen mogelijke
nieuwe schoolfotografen

Marc B

Dec 2018

Jos

Dec 2018

Loes/Elham

Dec 2018

Veiligheidsrondje

René,/Marc B

Dec 2018

Navragen bij Mark van K. of er nog plenaire
informatieavond komt m.b.t. stand van zaken
nieuw Kind centrum
Lonneke mailen of pasje Sligro in haar bezit is

Jos

Dec 2018

Ewoud

Dec 2018

Reminder vrijwillige ouderbijdrage in ouderportal
plaatsen

Erik

Dec 2018

Datum
gereed

Dec 2018
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Loes zal samen met Elham gaan bekijken of er een geschikte nieuwe fotograaf
te vinden is. Dit zal terugkomen op volgende vergadering als agendapunt.
Veilgheidsrondje volgt deze maand, nog, a.u.b. daarna een stukje in weekbrief
schrijven. Dit zal terugkomen op de agenda van de volgende vergadering.

6. Financiën/ begroting:
- Er zijn geen vragen binnengekomen over de voorlopige begroting vanuit de
Ouders. Dus de begroting is bij deze goedgekeurd. De vrijwillige
ouderbijdrage komt gestaag binnen, Afgesproken dat Erik voor de kerst nog
een reminder in Ouderportal laat plaatsen.

7. Attenties:
- Tijdens vergadering zijn de volgende kaders afgesproken:
 Bij ziekte
: kaartje
 Bij ziekte langer als 1 maand: : Attentie(fruitmand, bloemetje) à 15 euro
 Bij geboorte
: Attentie(fruitmand, bloemetje) à 15 euro
 Bij pensioen leerkracht
: Attentie(fruitmand, bloemetje) à 15 euro
 Bij vertrek lid ouderraad
: Attentie(fruitmand, bloemetje) à 15 euro
 Verdere gebeurtenissen in overleg.
8. Stand van zaken Kind Centrum:
- Wethouder van Onderwijs is op werkbezoek geweest in aanwezigheid van
Villa Vrolijk, Hans Fuchs en het managementteam.
- Wethouder geeft aan dat ervoor 1 januari een beslissing zal genomen worden
hoe nu verder. Wethouder ziet de urgentie van het uitbreiden van de school
- De Jorisschool maakt het schooljaar 2018/2019 af op eigen locatie.
9. Sinterklaas:
- Groepen 4 gaan dit jaar naar het Kasteel van Sinterklaas.
- Erik zorgt dat Jos deze week het geld voor de surprises en klassencadeaus
krijgt.
10. Rondvraag:
- Marc B: Hekje op speelplaats bij kleuters functioneert niet. René,geeft aan dat
dit z.s.m. gemaakt zal worden.

11. Sluiting:
- De vergadering werd om 21:00 uur gesloten.

Volgende vergadering 3 december 2018 20.00 uur
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