Notulen Ouderraadsvergadering Wis en Wierig 3 oktober 2016
Aanwezig:
Marcia, Susan, Monique, Anita, Cindy, Silvia, Liesbeth,
Joke, Nathalie, Rienke, Rachelle, en Ina

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Afwezig:
Bas

Agendapunten:
Welkom
Marcia opent de vergadering en heet eenieder van harte welkom. In het
bijzonder Liesbeth. Ze kon de vorige vergadering niet aanwezig zijn.
Vaststelling notulen 29-08-2016
Financiën: De declaratie van Ameland is afgehandeld.
Voor de aanmelding van een fotograaf voor OR-activiteiten heeft alleen Silvia
zich opgegeven. Voorstel om via de FB-pagina een oproep voor een fotograaf
te plaatsen.
De notulen worden goedgekeurd.
Mededelingen Team
Het Team heeft twee studiedagen gehad (12 en 13 september jl.) De eerste
dag was samen met het team van de obs de Plattenburg en stond in het
teken van coöperatieve werkvormen en het beredeneerd aanbod. In de
onderbouw zijn er inmiddels verschillende “hoekjes” gecreëerd in de klas. De
tweede dag stond o.a. in het teken van het project talentontwikkeling.
Volgend voorjaar wordt er project opgezet over muziek met o.a. workshops.
De eerste 10 minuten gesprekken in november worden omgekeerde
oudergesprekken. De ouders krijgen een vragenlijst over hun kind(eren) en
deze zal naast de info van de leerkracht als leidraad gebruikt worden voor
het gesprek. Voor deze contactavonden is er geen koffievoorziening vanuit de
OR nodig omdat deze gesprekken verspreid zullen worden over drie weken.
De info-bijeenkomst van 27 september: Hoe is deze ervaren? Vanuit de OR
als zeer positief, maar met de opmerking dat de tijd van 16.30-18.30 zeer
krap was. Een aantal ouders komt wat later ivm hun werk en om dan
uitgebreid door hun kind(eren) rondgeleid te worden en alles te bekijken,
was er weinig tijd. Zou de tijd wat breder getrokken kunnen worden?
De OR had een enquêteformulier voor de ouders. Er zijn 25 formulieren
ingevuld. Iedereen kent gelukkig de ouderraad. Een aantal ouders wil via de
mail/nieuwsbrief op de hoogte gehouden worden. Niet iedereen volgt nl.
Facebook. Rachelle neemt dit mee naar het team.
En er waren een aantal ouders die (eventueel) in de toekomst graag bij de
OR betrokken willen zijn. Deze namen houdt de OR in portefeuille.
Het prikbord in de hal is verplaatst. Er hangt nu een whiteboard voor
berichten/info van de OR en MR.
Post, e-mail en ideeën-bus
Post: ontvangen dankbetuiging van de familie Giesen (juf Angelika), folder
over een schoolkaartenactie en een cadeau-gids van ABCAkids.nl
Ideeën-bus: Hierin zit een klacht over de zandbak op het kleuterplein. Er zit
allerlei viezigheid in het zand. Kan hier wat aangedaan worden? Dit punt op
de agenda van de volgende vergadering.
Silvia merkt hierbij op dat, nu de dagen weer korter worden, het erg donker
om school is. Zijn er mogelijkheden voor meer lichtpunten of lichtsensoren?
Rachelle zal beide punten doorgeven aan Rineke.
Aanpassing en onderhoud FB-pagina/website
FB: Er zijn momenteel 154 likes. Op het nieuwe whiteboard zullen we de FBpagina vermelden.
Verdere geen bijzonderheden.
Website: is bijgewerkt.
Financiën
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Agendapunten:
6.1 Algemeen: Susan heeft het financieel jaarverslag afgerond. Deze week
wordt het verslag door de kascommissie gecontroleerd. De binnengekomen
ouderbijdrage moet nog gecheckt worden, daarna zullen er (eventueel)
herinneringen verstuurd worden.
AED-apparaat: Dit wordt nog verder uitgezocht. Welk apparaat, de kosten
en het onderhoud van het apparaat is een belangrijk punt.
Het dichtstbijzijnde apparaat hangt bij de sporthal.
6.2 Plannen Alg. ledenvergadering: 24 oktober a.s. Er wordt als thema
gekozen voor kinder-EHBO. Marcia neemt contact op met de EHBO-afdeling
Doetinchem. Daarna een uitnodiging naar de ouders via een brief met
opgavestrookje en via de FB-pagina.
Projecten
Sinterklaas: Vanuit de sint-commissie van het team de volgende
mededelingen: Sint en de Pieten zijn dezelfde als vorig jaar. Groep 4/5 zal
gesplitst worden. Groep 4 sluit aan bij de onderbouw en groep 5 bij de
bovenbouw. Graag waardebonnen regelen voor Sint en Piet en de man van
de geluidsinstallatie. Omdat er vorig jaar na de voorstelling geen ouders
bleven wachten, wordt er dit jaar geen koffie voor de ouders geregeld.
Cindy neemt deze week contact op met Wendy om de cadeautjes voor de
onderbouw te regelen. Ze heeft al een catalogus besteld. Joke geeft dat ze
Cindy wil helpen. De snoepzakken zijn bijna op. Deze kunnen bij de Sligro
worden gekocht.
Silvia wil projectleider voor kerst worden. Ze overlegt hierover met Bas.
Liesbeth wil het verkeersexamen volgend jaar voor haar rekening nemen.
Marcia zal de draaiboeken regelen.
ANWB-Streetwise
Er is nog geen contact vanuit de Augustinusschool geweest of een reactie van
Rineke. Rachelle vraagt na of er al iets bekend is.
Rondvraag
Liesbeth geeft aan dat ze de OR wil komen versterken.
Verder geen opmerkingen.
Sluiting
Marcia sluit om 21.15 uur de vergadering.
volgende vergadering: maandag 28 november 2016
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