Notulen Ouderraadvergadering 15 april 2019
Aanwezig:
Afmelding:

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

1. Opening:
Ewoud opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Door een aantal
afmeldingen zijn de afgelopen 2 vergaderingen geannuleerd.
2. Ingekomen stukken:
- Informatie Avondvierdaagse.
Uitgaande stukken:
- Geen.
3. Mededelingen:
- Ewoud geeft aan dat het gesprek wat hij zou hebben met de voorzitter van de MR
en Mark van K. over de visie die de school heeft over de Ouderraad en welke
taken hieruit voortkomen helaas nog niet heeft plaatsgevonden. Ewoud heeft hier
vandaag weer een bericht over gestuurd om dit op korte termijn te plannen.
- Marc B geeft aan dat zijn vrouw na dit schooljaar gaat stoppen met de coördinatie
van de luizenmoeders.
- Avondvierdaagse vindt deze keer plaats op 22,23,24 en 25 mei aanstaande,
inschrijfdata volgen nog op korte termijn.
- Jos heeft nog enkele mededelingen:
 Kim V. en Phony zitten langdurig in de ziektewet.
 Leny is weer hersteld na een ziekenhuisopname.
 Er wordt erna gestreefd dat elke dag bij de avondvierdaagse leerkrachten
meelopen, dit is nog niet geheel gelukt.
 Er is een tekort aan overblijfouders, deze week volgt er overleg tussen
coördinator en school hoe hier mee om te gaan.
 Ballonnen bij intocht avondvierdaagse worden dit jaar i.v.m. milieu niet meer
uitgereikt, door de commissie wordt nog gekeken naar een alternatief.
 Evenementencommissie heeft vorige week met groot succes de Voice of
Helmond georganiseerd.
 Vakleerkracht gym wordt volgend jaar opgenomen in de formatie.
 Adrie, Marie Jose en Jos gaan aan het einde van dit schooljaar met pensioen.
 Rapporten worden dit jaar i.p.v. 6 juni aanstaande op 14 juni uitgereikt.
4. Mededelingen vanuit de MR:
- Er zijn geen mededelingen vanuit de MR, er wordt terugverwezen naar
bovenstaande mededelingen vanuit Jos.
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5. Actiepuntenlijst:
NO

ACTIEPUNTEN

Actienemer

Plan

Contact opnemen met carnavalscommissie of
budget reikend is voor optocht

Erik

April 2019

Stukje in nieuwsbrief schrijven over o.a.
Avondvierdaagse, vacature luizenmoeder etc.

Ewoud

Mei 2019

Lonneke mailen of pasje Sligro in haar bezit is

Ewoud

April 2019

In laatste vergadering van dit jaar de brief voor de Allen
vrijwillige ouderbijdrage bespreken en zonodig
aanpassen.

Datum
gereed

Juli 2019

6. Financiën/ begroting:
- De vrijwillige ouderbijdrage die tot nu toe betaald is, valt wat tegen,
- Volgend schooljaar zal er in de 2e week een papieren brief aan de kinderen
meegegeven worden.
- De vrijdag erop komt er een bericht in de nieuwsbrief over de vrijwillige
ouderbijdrage.
- In de opeenvolgende week komt er een herinnering in Ouderportal.
- De brief die verspreid zal worden, zal in de laatste vergadering besproken en
zonodig aangepast worden.
7. Evaluatie carnaval:
- Geen bijzonderheden vernomen.
- Scholen krijgen sinds dit jaar meer geen prijs.
- Nog geen contact gehad met commissie i.v.m. budget.
8. Evaluatie schoolfotograaf:
- Organisatie van de dag was prima geregeld door Loes.
- Er waren 7 kinderen ziek in die drie dagen. Er komt geen terugkomdag, enige
mogelijkheid is nog om deze aan te sluiten op 21 mei in Stiphout.
- Ouders gaven aan dat het niet fijn was, dat de broertje/zusjes foto’s niet op de
dezelfde dag waren als de portretfoto’s
- Komende vergadering zal bekeken worden of de fotograaf ook volgend jaar
geboekt wordt, dan wel bij voorkeur op een later moment in het jaar.
9. Koningsdag:
- Komende donderdag en vrijdag vinden deze plaats. Dit jaar is er geen ontbijt.
10. Stand van Zaken Kind Centrum:
- Geen nieuwe ontwikkelingen.
11. Rondvraag:
12. Sluiting:
- De vergadering werd om 21.35 uur gesloten.

Volgende vergadering 27 mei 2019 20.00 uur!!!!
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