Notulen Ouderraadsvergadering Wis en Wierig 28 november 2016
Aanwezig:
Marcia, Cindy, Silvia, Liesbeth, Joke, Nathalie, Rienke,
Rachelle, Wendy, en Ina
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3.

4.

5.

6.

Afwezig:
Susan, Monique, Anita

Agendapunten:
Welkom
Marcia opent de vergadering en heet eenieder van harte welkom.
Vaststelling notulen 03-10-2016
Er is (nog) geen reactie geweest op de oproep fotograaf voor ORactiviteiten. Afgesproken nogmaals een bericht te plaatsen op FB.
Bij de afgelopen contactavonden was er afgesproken dat geen
koffievoorziening namens de OR in verband met een andere opzet. De
oudergesprekken waren uiteindelijk toch gezamenlijk, zodat de
koffievoorziening gemist werd. Verzoek namens team om voor de
contactavonden in februari de koffie weer te regelen.
De notulen worden goedgekeurd.
Mededelingen Team
Het team heeft twee weken geleden een studiedag(18-11) gehad. Hierin
kwam het coöperatief leren en de professionele schoolcultuur aanbod.
Post, e-mail en ideeën-bus
Geen post en e-mail.
Ideeën-bus: 2 ideeën: graag een patatdag en het aanschaffen/gebruiken
van de schoolversie van de game Minecraft, op het Jeugdjournaal was er
onlangs een item over.
Aanpassing en onderhoud FB-pagina/website
FB: Er zijn momenteel 157 likes. Geen mededelingen
Website: geen mededelingen.
Financiën
6.1 Algemeen.
Bankrekening: de kosten bij de Rabobank zijn te hoog. Bij de Regiobank
zijn deze voor een vereniging aantrekkelijker. Met het voorstel om in juni
een rekening bij de Regiobank te openen en in september de andere
rekening te sluiten is iedereen het eens.
Budget Sint: hier wordt dit jaar overheen gegaan. Er zijn nog zes VVVbonnen nodig voor Sint, 4 pieten en voor het geluid. De declaratie (voor
o.a. de bomen) van het Team is nog niet binnen.
Susan heeft een gesprek Rineke gehad over de volgende onderwerpen:
Ouderbijdrage: ze heeft de namen van de gezinnen, die na de herinnering
de ouderbijdrage (nog) niet betaald hebben, doorgegeven aan Rineke.
Tevens zijn er gezinnen die ouderbijdrage betalen d.m.v. het Meedoenarrangement van de gemeente. Hiermee wordt echter niet het gehele
bedrag betaald. Team vraagt aan de OR om het resterende deel erbij te
doen. Voorstel van de OR is om dit fifty-fifty te doen. Het betreft 4 à 5
gezinnen.
Kosten Kerst: er waren onduidelijkheden over de kostenverdeling. De
volgende afspraak hierover gemaakt: kosten decoratie hal zijn voor de OR
en de kosten decoratie in de klassen zijn voor school.
Berichten en foto’s Facebook: De volgende afspraken gemaakt: Wendy en
Rachelle delen berichten van de OR namens het Team. Berichten over de
activiteiten Sint, Kerst en Pasen zullen door zowel OR als Team geplaatst
worden. Wat betreft de foto’s: de kinderen mogen in groepsverband op de
foto worden gezet en geen profielfoto’s.
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Agendapunten:
AED-apparaat: Op bestuursniveau wordt ook gekeken of er op iedere
school een AED-apparaat moet komen. Susan gaat verder met verzamelen
van info (o.a. kosten, onderhoud).
6.2 Evaluatie thema-avond 24 oktober jl. De opkomst was mager. Naast
de OR-leden en Teamleden waren ongeveer acht ouders. Het was een
leuke bijeenkomst en zeer de moeite waard. Op de agenda: hoe gaan we
volgend jaar om met de jaarvergadering/thema-avond?
Projecten
7.1 Sinterklaas: Alles is rond. Er zijn nog een paar cadeaus nabesteld,
deze worden van de week geleverd. Er moeten nog rietjes gehaald
worden, Wendy zal hiervoor zorgen en tevens zorgt ze voor een lijst met
de aantallen kinderen per klas. Wendy: er moeten nog 4 cadeaubonnen
worden geregeld.
Voor hulp op maandagmorgen (5-12) zullen Rienke, Joke en Liesbeth
aanwezig zijn. Nathalie zal foto’s maken.
7.2 Kerst: Bas zal de oasis regelen, Wendy kijkt of er nog een restant is.
Rineke heeft aangegeven dat de gymzaal tijdens de kerstviering
beschikbaar is.
Silvia heeft een paar voorstellen waaronder o.a. een kerstattentie voor alle
kinderen (ze heeft hiervoor een sponsor). Afgesproken dat ze e.e.a.
overlegt met de kerstcommissie van het Team.
Rienke zal Erwin H. vragen als fotograaf. Marcia zal e.e.a. navragen voor
een eventueel zangkoor.
ANWB-Streetwise
Susan heeft hierover gesproken met Rineke.
Rineke heeft reeds voor zomervakantie de wens voor samenwerking bij de
andere scholen neergelegd. Door een mogelijke miscommunicatie is er
geen contact geweest met Wis en wierig. Streetwise heeft inmiddels
plaatsgevonden bij de Augustinus/Martinus.
Rineke geeft aan dat de school nog graag aan Streetwise mee wil doen.
Mogelijk komend voorjaar? => op de agenda zetten.
Zandbak kleuterplein
Het heeft de aandacht van school. Een net over de zandbak werkt niet.
Het plaatsen van een lamp met bewegingssensor wordt uitgezocht en het
pad naar het kleuterplein heeft ook de aandacht van Rineke.
Rondvraag
Liesbeth: zou graag het draaiboek van het verkeersexamen willen zien.
Marcia zal deze doorsturen.
Bas: stopt eind van het schooljaar met de activiteiten voor de OR, omdat
zijn kinderen van school gaan.
Sluiting
Marcia sluit de vergadering.
volgende vergadering: maandag 13 februari 2017 om 20.00 uur
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