Notulen Ouderraadvergadering 2 september 2019
Aanwezig:
Afmelding:

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

1. Opening:
Ewoud opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Ingekomen stukken:
- Geen.
Uitgaande stukken:
- Geen.
3. Mededelingen:
- Anke geeft een update m.b.t. de afwezige leerkrachten i.v.m. ziekte.
- Pand St Joris is in de vakantie opgeknapt. Groep 5,6 en 7 zijn inmiddels verhuisd.
- Het schooljaar is goed gestart.
- Inlooptijd in de ochtend wordt over het algemeen goed ervaren door zowel ouders
als leerkrachten.
- Schooltijden:
Er komt binnenkort een enquête waarin de ouders om een mening gevraagd wordt
over het mogelijk invoeren van een continurooster. Door een nijpend tekort aan
overblijfouders dient er naar een oplossing gezocht te worden.
Er zijn een aantal opties, die ook in de enquête naar voren zullen komen. Mogelijk
dat er nog een plenaire ouderavond hierover zal worden georganiseerd. De uitslag
van de enquête zal in okt/nov worden gepresenteerd en ook voorgelegd worden
aan MR/OR en team. Advies vanuit de Ouderraad is: in de enquête ook duidelijk
vermelden wst voor consequenties er zijn bij desbetreffende optie.
4. Mededelingen vanuit de MR:
-

-

Eerste contact tussen beide voorzitters is geweest. Voorzitter MR sluit volgende
vergadering van de OR aan.
Speerpunten MR:
• Veiligheid (Social Media, AVG), vanuit MR de vraag of Veiligheidsrondje
voor volgende vergadering MR kan plaatsvinden. Dit wordt door commissie
opgepakt.
• Huisvesting
• Gezonde School
• Overblijven
OR sluit niet standaard meer aan in overleg met MR. Leden zijn natuurlijk altijd
welkom als toehoorder.
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5. Actiepuntenlijst:
NO

ACTIEPUNTEN

Actienemer

Plan

Account Greetz aanmaken

Erik

Sept 2019

Veilgheidsrondje

Rene, Philip

Sept 2019

Inventariseren thee/koffie en jerrycans

Loes, Rene, Philip

Sept 2019

Kascontrole

Datum
gereed

Sept 2019

6. Financiën/ begroting:
- In de weekbrief heeft de conceptbegroting gestaan met verzoek tot goedkeuring
van ouders. Er zijn geen reacties gekomen, dus begroting is goedgekeurd.
- Vrijwillige ouderbijdrage is weer vastgesteld op 25 euro.
- Kascontrole zal plaatsvinden voor komende OR-vergadering.
- Er zal een account bij Greetz aangemaakt worden om het regelen van attenties wat
makkelijker te maken. Anke zal Rene hierin ondersteunen.
Erwin stuurt Anke nog een overzicht met de kaders van de attenties.
- Er zal geïnventariseerd worden hoeveel nieuwe koffie/thee kannen en jerrycans
nodig zijn, die gebruikt worden bij de activiteiten.
7. Stand van Zaken Kind Centrum:
- Verbouwing start pas volgend jaar.
- Samenwerking met Villa Vrolijk blijft bestaan.
- Contact met architect gaat deze week plaatsvinden.
8. Luizencontrole:
- Dit is inmiddels opgepakt door de leerkrachten. Per klas worden 2 ouders
gezocht, die deze taak op zich gaan nemen. Anke heeft het naslagwerk up to
date gemaakt.
9. Rondvraag;
10. Sluiting:
- De vergadering werd om 21.15 uur gesloten.

Volgende vergadering 30 september 2019 20.00 uur
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