Notulen Ouderraadvergadering 30 november 2020
20.00 uur ONLINE VIA TEAMS
Aanwezig:
Afmelding:
Gast:

René (later aangesloten), Erik, Loes, Anke, Elham, Ewoud
Monique
-

1. Opening:
Ewoud opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Ingekomen stukken:
Geen.
Uitgaande stukken:
Geen.
3. Mededelingen school:
Karlie is bevallen van een dochter. Sanne werkt nu nog wel, maar niet meer voor de
klas.
Ewoud is aangesproken over het feit dat er tijdens het overblijven iets is
voorgevallen. Er is een “ongelukje” gebeurd met een leerling, en er is niet duidelijk
gecommuniceerd naar de ouders toe. Er is wel gecommuniceerd naar het kind wat
geraakt is, maar niet naar de ouders van de jongen die per ongeluk met de schop
had geslagen. De leerkracht heeft hierbij de inschatting gemaakt dat het niet nodig
was. Maar de betreffende ouders waren wel graag op de hoogte geweest. Er zijn wel
concrete afspraken gemaakt met het team als kinderen hun hoofd hard stoten of
een hoofdwond hebben. De wens ligt er om ouders in zulke gevallen beter op de
hoogte te stellen. Normaal gebeurd dit ook altijd. Anke gaat dit doorgeven.
Erik heeft overleg gehad met de verkeerscommissie. Er is een certificaat veilige
school. Om dit te behouden moet je als school een aantal dingen doen. De school
denkt hierbij aan een dode hoek actie, fietsverlichting controle, “reflection day”.
4. Mededelingen MR:
Geen.
5. Ouderbijdrage stand van zaken:
Het gaat de goede kant op, de betaallink lijkt te werken. De begroting is bijna
gehaald.
6. GMR vrijwillige bijdrage:
Deze informatie volgt nog.
7. Rondvraag:
Loes vraagt of er al meer bekend is over hoe de eindejaarsviering gaat lopen. Anke
geeft aan dat de werkgroep wat leuke ideeën heeft bedacht. Deze worden
besproken tijdens het MT overleg.

8. Sluiting:
De vergadering sluit om 20.55 uur.

Volgende vergadering maandag 11 januari 2021.

