Notulen Ouderraadsvergadering Wis en Wierig 29 augustus 2016
Aanwezig:

Afwezig:

Marcia, Susan, Monique, Anita, Cindy, Wendy, Rineke,
Rachelle, Bas, Joke, Nathalie, Rienke en Silvia en Ina

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Agendapunten:
Welkom
Marcia opent de vergadering en heet eenieder van harte welkom. In het
bijzonder Rineke en Rachelle namens het team en Bas, Joke, Nathalie,
Rienke en Silvia die mogelijk de OR komen versterken.
Vaststelling notulen 27-06-2016
Werving OR-leden: De werving via het team heeft zijn vruchten afgeworpen.
Vanavond zijn er 5 ouders aangeschoven.
Financiën: De declaratie van Ameland is nog niet afgehandeld.
De notulen worden goedgekeurd.
Mededelingen Team
Juf Rachelle van Kouwen zal de plaats van juf Sanne in nemen. Ze zal eerst
samen met juf Wendy de vergadering(en) bijwonen en daarna om en om.
Het team is goed gestart met de nieuwe juffen Berieke in 3/4 en Rachelle in
1/2a en een dag in 6/7. Juf Inge is niet gestart.
In de eerste schoolweek stond de groepsvorming centraal. Er werden samen
spelletjes en opdrachten gedaan en de week werd afgesloten met waterpret.
Susan merkt hierbij op dat ze het jammer vond juf Inge niet genoemd werd
in de brief ´verdeling groepen 2016-2017´ uit de mail van 27 juni jl. en ook
niet op de nieuwe schoolkalender vermeld staat.
12 en 13 september (kermis-Gaanderen)a.s. zijn twee studiedagen voor het
team. Tijdens deze dagen zal een vervolg gegeven worden aan het
missie/visie traject waar vorig schooljaar mee gestart is. Het coöperatief
leren, het beredeneerd aanbod en de professionele cultuur zullen behandeld
worden.
Rineke bedankt de OR voor de uitnodiging om de eerste vergadering van het
nieuwe schooljaar bij te wonen
Deze week zal de brief voor Ouderhulp meegeven worden aan de kinderen.
De ouderraad zou graag een vermelding van een fotograaf voor de ORactiviteiten op het formulier willen zien.
Post, e-mail en ideeën-bus
Marcia zal de inloggegevens van de e-mail bij Ellis opvragen.
Ideeën-bus: leeg
Aanpassing en onderhoud FB-pagina/website
FB: Er zullen alleen overzichtsfoto’s en groepsfoto’s (met meerdere kinderen)
geplaatst worden. De OR zal foto’s en berichten m.b.t. de OR-activiteiten
plaatsen en het team ieder hun eigen groepsactiviteiten. De bedoeling is om
deze berichten met elkaar te delen. Rineke en Susan zullen hierover nog met
elkaar overleggen.
Website: geen opmerkingen.
Financiën
6.1 Algemeen: Susan heeft het financieel jaarverslag opgesteld en geeft
uitleg hierover. Afgelopen schooljaar is afgesloten met een negatief saldo. Dit
is ontstaan door de aanschaf van de nieuwe schoolt-shirts.
Monique vraagt waarom er geen AED-apparaat aanwezig is op school? Rineke
geeft aan dat de aanschaf hiervan niet eenvoudig is, ze zal overleggen met
de Stichting.
Op de agenda voor de volgende vergadering. Susan zal e.e.a. hierover
uitzoeken.
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Agendapunten:
Susan heeft de begroting voor het komend schooljaar opgesteld. We hebben
deze gezamenlijk doorgesproken en goedgekeurd.
De ouderraad heeft een drietal cadeautjes aangeschaft voor de diverse
groepen om de kinderen een fijn schooljaar toe te wensen. Deze zijn vorige
week vrijdag uitgedeeld.
De brieven voor de ouderbijdrage van het komende schooljaar heeft Susan in
de klassen neergelegd. Vraag aan het team om de brieven deze week uit te
delen aan de kinderen.
Als de betalingstermijn verstrekken is, zal er een herinnering uitgaan naar de
desbetreffende ouders.
Er zijn een paar gezinnen die in aanmerking komen voor het meedoenarrangement van de gemeente. Rineke en Susan overleggen hierover.
Er is nog geen contact geweest met de Augustinusschool m.b.t. “Streetwise”
(Verkeersprogramma –ANWB). Rineke zal hierover contact opnemen met de
Augustinusschool.
6.2 Plannen Alg. ledenvergadering: 10 of 24 oktober a.s. Voorstellen voor de
thema-avond: EHBO of lezen/kinderboekenweek of …. Marcia gaat hier
achteraan.
Evaluatie:
Afscheid groep 8: Marcia geeft eerst uitleg aan de nieuwe leden over de ORprojecten/draaiboeken/evaluaties.
De afscheidsavond van groep 8 is goed verlopen. De boodschappen klopten
niet helemaal met het draaiboek. Deze zal aangepast worden.
Planning vergaderschema komend schooljaar:
3 oktober, 28 november, 13 februari, 3 april, 22 mei
De contactavonden in okt-nov. worden verdeeld over drie weken. Voor de
herfstvakantie zal duidelijk zijn hoe het team dit gaat invullen, zodat op deze
avonden de koffievoorziening door de OR geregeld kan worden.
Rondvraag
De aanwezig nieuwe leden geven allemaal aan dat ze deel willen nemen aan
de ouderraad. Een paar willen dit in ieder geval één jaar doen. Tevens zal
Liesbeth aansluiten. Ze kon vanavond niet aanwezig zijn.
Verder geen opmerkingen.
Sluiting
Marcia sluit om 21.30 uur de vergadering.
volgende vergadering: maandag 3 oktober 2016 om 20.00 uur
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