Notulen Ouderraadvergadering 21 januari 2018
Aanwezig:

Philip, Erwin, Ewoud, René, Marc B, Erik, Marc v H,
Loes
Elham, Monique en Jos
Anke van Rooy

Afmelding:
Gast:

1. Opening:
Ewoud opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De vergadering
zou oorspronkelijk vorige week gepland zijn, maar door een aantal afmeldingen is
de vergadering verplaatst naar vandaag. Anke sluit de komende vergaderingen aan
en zal in het nieuwe schooljaar de plek van Jos overnemen in de Ouderraad.
2. Ingekomen stukken:
- Geen.
Uitgaande stukken:
- Geen.
3. Mededelingen:
- Ewoud geeft aan dat hij op korte termijn een gesprek zal hebben met Mark van K.
over de visie die de school heeft over de Ouderraad en welke taken hieruit
voortkomen. Dit zal ook besproken worden in de M.R. om het een en ander nog
beter op elkaar te kunnen afstemmen.
- Felix is herstellende, hij zal naar alle waarschijnlijkheid zijn werkzaamheden
volledig hervatten per half april.
4. Mededelingen vanuit de MR:
- Er zijn geen mededelingen vanuit de MR.
5. Actiepuntenlijst:
NO

ACTIEPUNTEN

Actienemer

Plan

Contact opnemen met carnavalscommissie of
budget reikend is voor optocht

Erik

Feb 2019

Stukje in nieuwsbrief schrijven over Veiligheid
rondje.

Erik/Marc B/ René,

Feb 2019

Flyer nieuwe leden bijgevoegd aan pakket voor
nieuwe leerlingen aanpassen en doorsturen naar
Marja
Herinneringsbrief Ouderbijdrage in Ouderportal
en nieuwsbrief laten plaatsen

Marc B

Jan 2019

Erik

Feb 2019

Stukje in nieuwsbrief over nieuwe fotograaf
schrijven

Loes

Feb 2019

Lonneke mailen of pasje Sligro in haar bezit is

Ewoud

Feb 2019

-

-

Datum
gereed

Anke geeft aan dat ze het erg leuk zou vinden dat wanneer er activiteiten
worden georganiseerd dat de foto’s doorgestuurd worden naar school. Er is een
Instagram account waarop deze foto’s (met toestemming) geplaats kunnen
worden.
Veiligheidsrondje zal voor eind januari gelopen worden.
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6. Financiën/ begroting:
- Er is besloten dat er dit jaar geen papieren herinneringsbrief komt, maar dat er
een algemene herinnering geplaatst wordt in Ouderportal en de nieuwsbrief.
- Het digitaal verspreiden van de brieven heeft nog niet het gewenste resultaat
opgeleverd. De opbrengst tot nu toe is wat tegenvallend, hopelijk dat de
herinneringsbrief er nog in bij draagt dat het begrote bedrag binnen komt.
Mogelijk zal er volgend jaar toch gekozen worden om met een digitale
betaallink te gaan werken.
- Het busvervoer van en na het Kasteel van Sinterklaas is betaald door de
Ouderraad.
7. Fotograaf
- Er is na een aantal klachten vanuit vorige jaren gekozen om een nieuwe
fotograaf te zoeken. De nieuwe fotograaf is NieuweSchoolfoto.nl, komende uit
Utrecht. Data wanneer deze fotograaf komt is verplaatst naar 7 en 8 april. Loes
al hierover een stukje in de nieuwsbrief schrijven.

8 Stand van zaken Kind Centrum:
- Anke heeft nog het een en ander toegelicht omtrent de stand van zaken.
- Op termijn zal er ook naar ouders gecommuniceerd worden wat de stand van
zaken is, hoe en wanneer is nog niet bekend.
9 Rondvraag:
- Marc B: De volgende vergadering is op 11 februari. Vraag vanuit Marc, heeft
dit meerwaarde om door te laten gaan? Er wordt besloten om deze vergadering
te annuleren. Mocht het gesprek van Ewoud en Marc stof tot vergadering
geven, zal dit gecommuniceerd worden via de app. Erik zal wel contact
opnemen met carnavalscommissie of de Ouderraad nog iets kan betekenen
voor hen.
- Philip: Wanneer komt de enquête over wel/geen continurooster? Anke geeft
aan dat het concept op dit moment bij de MR ligt ter accordering en daarna
verspreid zal worden.
10 Sluiting:
- De vergadering werd om 21:45 uur gesloten.

Volgende vergadering 18 maart 2019 20.00 uur!!!!
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