Notulen Ouderraadsvergadering Wis en Wierig 13 februari 2017
Aanwezig:
Marcia, Susan, Cindy, Anita, Joke, Nathalie, Rienke,
Adrie en Ina

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Afwezig:
Silvia, Bas, Monique, Liesbeth en Wendy

Agendapunten:
Welkom
Marcia opent de vergadering en heet eenieder van harte welkom.
Vaststelling notulen 28-11-2016
Foto’s: tijdens Sinterklaas en Kerst zijn er foto’s gemaakt, deze staan op
het ouderportaal van de website van school. Graag een berichtje in de
Nieuwsbrief (de volgende komt a.s. woensdag) als er nieuwe foto’s
geplaatst zijn op het ouderportaal.
Er is nog geen vaste fotograaf. Afgesproken wordt om per activiteit te
bekijken wie er foto’s maakt, omdat de ene activiteit overdag is en een
andere ’s avonds.
ANWB-streetwise: Marcia overlegt met Rineke, hoe hiermee verder.
Marcia heeft het draaiboek van het Verkeersexamen in de Dropbox gezet.
De nieuwe OR-leden kunnen nog niet inloggen. Ina zal info doormailen.
De notulen worden goedgekeurd.
Mededelingen Team
School wil graag het Vignet Gezonde School halen. Er wordt al
samengewerkt met het JOGG en de GGD. Het halen van het vignet
betekent dat er o.a. een motorische screening gedaan moet worden, er
een watertappunt op school moet zijn en er een beleid geschreven moet
worden. Team wil hierover met de ouders van gedachten wisselen.
Bijvoorbeeld om 10 uur een gezond tussendoortje. Ideeën uitwisselen met
elkaar. Website Pinterest is een goed voorbeeld hiervoor. Team gaat een
concept beleidsplan maken.
Team heeft voor het komend Kleuterfeest het voorstel om naar de
koffieboerderij ‘Groot Nibbelink’ te gaan, de kinderen zelf te laten brengen
door de ouders + ouderbegeleiding. Budget namens OR is toereikend
hiervoor. Het is wel weersafhankelijk.
Voorstellen vanuit de OR: om met een huifkar/tractor naar de Koekendaal
te gaan en om het Kleuterfeest het ene jaar op school te houden en het
andere jaar een uitstapje te plannen.
Hulp gevraagd vanuit het team voor de Koningsspelen op vrijdag 21 april.
Het JOGG regelt voor de kinderen het drinken en de pauzetraktatie. Graag
vanuit de OR koffie/thee voor de begeleidende ouders. Rienke, Cindy en
Marcia geven aan te willen helpen.
Post, e-mail en ideeën-bus
Post: folder van de Sligro.
E-mail: geen, wie checkt de mail?
Ideeënbus: patatdag blijft staan. We moeten nog een keuze maken.
Aanpassing en onderhoud FB-pagina/website
FB: Het bericht van de tosti week is (nog) niet gedeeld door school…?
Er zijn momenteel 159 likes.
Website: geen mededelingen.
Financiën
6.1 Algemeen. AED-apparaat: het schoolbestuur is hier ook mee bezig.
Susan laat het rusten. Het ligt nu bij school.
In mei/juni wordt de nieuwe bankrekening geopend bij de Regiobank. In
augustus wordt de oude opgeheven.
Evaluatie

Actie door:

Team

Marcia
Ina

OR
Wendy

Team
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8.
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10.

Agendapunten:
7.1 Sinterklaas: namens het Team bedankt voor alle hulp. Een paar
opmerkingen vanuit het Team: er was veel snoep en speculaas over =>
aanpassen draaiboek. Het cadeautje voor de jongens van groep 1/2 viel
tegen. Dit is wel samen met het Team/OR uitgezocht.
Voorstel van het Team om in het vervolg de cadeaus zelf in te pakken
naar schooltijd. ’s Avonds is voor een aantal leerkrachten niet haalbaar.
Cindy: op het laatste moment moesten er nog een paar cadeaus besteld
worden, dan is het lastig nog om hetzelfde cadeau te krijgen. Volgende
jaar direct een paar extra cadeaus bestellen en het aantal Pieten op tijd
doorgeven i.v.m. de vergoeding. Of een vaste vergoeding voor de Pieten
ongeacht het aantal.
7.2 Kerst: Budget was voldoende. De kerstman was een succes. (Het pak
ligt bij Anita) Er bleven meer ouders dan verwacht. Voor de kerstviering
werd er ook al gegeten en gedronken. Mogelijk volgend jaar meer
verlichting en eventueel een partytent plaatsen.
Lunch
De tosti week is gestart. Maandagmiddag ging goed. In verband met het
doorslaan van de stoppen zijn 3 apparaten in de hal gebruikt.
Aandachtpuntje voor dinsdag en woensdag in verband met het tijdstip van
aanwezigheid van de hulpouders: de bovenbouw luncht om 12.15 uur voor
donderdag en vrijdag: de onderbouw begint om 12.00 met de lunch.
Waarom doen de kleuters niet mee? Er bleek geen overleg te zijn geweest
tussen de kleuterjuffen onderling. De OR besluit: volgende keer doen de
kleuters gewoon mee.
Voorstel om voor de meivakantie nogmaals een week te organiseren.
Bijvoorbeeld een broodje knakworst i.s.m. de Coop. Susan gaat dit met de
Coop overleggen.
Koffievoorziening contactavonden
De contactavonden op 15-02 en 21-02 zijn voor de gezinnen met
meerdere kinderen. 23-02 voor de gezinnen met 1 kind op school.
15-02: Anita regelt de koffie. 21-02: Marcia en 23-02: Ina
Rondvraag
Marcia: Hoe wordt het carnaval dit jaar gevierd? In de volgende
nieuwsbrief, a.s. woensdag, staat hierover het een en ander geschreven.
Susan geeft aan dat er in de Trefkuul, voor de groepen 7-8 van de
basisscholen in Gaanderen, een gezamenlijk feest wordt georganiseerd.
Wis en Wierig is hiervoor wel uitgenodigd, maar het team heeft besloten
om het samen op school te vieren.
Marcia geeft aan dat er onlangs een overleg tussen de besturen van de
MR/OR is geweest over o.a. de ouderbetrokkenheid, het positioneren van
Wis en Wierig, samenwerking en het delen van dezelfde zorgen. Er wordt
binnenkort een afspraak gepland met Rineke en Adrie.
Ina: stopt eind van het schooljaar met de activiteiten voor de OR, omdat
haar jongste kind van school gaat. Oproep: wie neemt haar taak als
secretaris/bestuurslid over?
Rienke: Wie maakt dit jaar de schoolfoto’s? Dezelfde fotograaf als vorig
jaar en is gepland op 2 mei a.s. Kunnen de foto’s ook digitaal besteld
worden? Mogelijkheid om de keuze voor de achtergrond samen te maken?
Anita geeft aan te willen helpen die dag.
Is het mogelijk om een overzicht te krijgen van de groepen in de
meterkast i.v.m. het doorslaan van de stoppen tijdens het tosti bakken?
Een tijdje terug was het erg glad bij het kleuterplein; graag voldoende
strooien. Dit is bekend bij het team en heeft de aandacht.
Cindy: start in september met een fulltime opleiding. Mogelijk is ze wat
minder aanwezig.
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11.

Agendapunten:
Joke: Hoe zit het met de positie van juf Inge? Adrie legt dit bij Rineke
neer. Susan gaat een bloemetje regelen vanuit de OR.
Susan: De gemeente heeft de parkeerplaats aan de Watertapweg
aangepast, maar is dit nu een Kiss & Ride zone? Adrie neemt dit punt mee
naar Rineke/MR
Sluiting

Actie door:

Rineke
Susan
Rineke/MR

Marcia sluit om 21.30 uur de vergadering.
volgende vergadering: maandag 3 april 2017 om 20.00 uur
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