Notulen Ouderraad vergadering 27 mei
Aanwezig; Erik, Marc, Mark, Monique, Rene, Loes, Anke, Jos, Philip, Ewoud
Afwezig; Erwin, Elham
Ingekomen stukken
- Mail ontevreden ouder schoolfoto's

Jos --> Mededelingen
Laura en Joris --> Ouders geworden Nina
Sollicitaties Bas Willems, Pim Janssen en Lars Kampers
Yvonne gaat weg Willemiem vervangt 1 dag in de week andere dag Birgit
Joris Tempelaars gaat weg naar andere school binnen stichting
Marie Jose, Adrie en Jos met vervroegd pensioen
Jannie de Jong langdurig ziek. Hele goede vervanging Berry
Kim nog steeds erg ziek. Kaartje is gemaakt Rene regelt bloemetje
IKC --> Na de zomervakantie sleutel hele pand Joris school. Verbouwing zal waarschijnlijk maart april
zijn. Klassen Kiekeboe/Geseldonk gaan naar Jorisschool

Schoolfotograaf --> Afspraken
Elham --> afspraken niet goed gecommuniceerd.
Loes geeft aan dat de fotograaf compensatie te willen bieden in de vorm van nieuwe groepsfoto's
Veel klachten over pakketten en prijs van de foto's.
Tweede partij.

Avondvierdaagse
Met name de organisatie was veel snoep/chips. Zonde dat ze dit niet kenbaar gemaakt hebben.
Over all mening is dat het weer een succes was.
Berichtje in ouderportal over terugbrengen hesjes
Erik wast hesjes voor Rene.

Petjes succes. Worden betaald door Ouderraad.
Stukje over het verloop van de avondvierdaagse en foto's posten(Monique verzameld de foto's en
maakt het stukje)

Overblijven
Situatie is dat er nu voor in ieder geval 4 groepen geen ouders zijn voor overblijven.
MT Gaat regie voor alternatief terug nemen.
Alternatieven zijn betaalde krachten voor overblijven of continu rooster.

Situatie OR -->
Erik stelt dat hij vind dat MR het respect moet tonen naar de OR wat het verdient en met OR om tafel
moet.
Marc vraagt terecht of we weten wat we wel willen als OR.
Verwachting vanuit MR is kennisdeling en informatie

Idee is om het concreet te maken:
Wat verwachten ze van ons,
Wat mogen we verwachten van hun
Verzoek om dynamisch dialoog

Contact met Mark(Directeur)

OR spreekt zorgen uit over overblijven en adviseert de school/MT om de organisatie van het
overblijven terug te pakken van MR.

Agenda voor volgende vergadering
- data ouderbijdrage vaststellen en wijze van
- positie OR/MR

