Notulen OR vergadering van maandag 12-06-2017 20.15 uur
aanwezig

Jet (voorz.) - Miranda - Lotte - Carolien - Ellis -Bernadette (secr.)

afwezig

Anick en Teamlid School (m.k.)

Agendapunt

Bespreekpunt of Besluit

1. Opening

•

•
•
2. Notulen

3. Info vragen
vanuit team

•

•
4. Schoolreisje

Er is contact geweest met Lonneke, vandaag kan er geen teamlid
(omstandigheden) aanwezig zijn, relevante punten vanuit het
team zijn doorgegeven.
Verder geen bijzonderheden.

Naar aanleiding van verslag:
• Laatste deel belijning schoolplein.
• Materialenlijst gymzaal is besschikbaar, actie ligt nu bij NederAsselt. Zij nemen contact op met Ellis.
• Lei-lindes, daar zijn we allemaal heel blij mee. Het ziet er goed
uit, donderdag komen de stoeprand-bandjes er in. Bedankt dan
ook allemaal!
• Verkeerssituatie bij de zij-ingang is druk en onoverzichtelijk. Het
blijft nog steeds een onoverzichtelijke plek, aandachtspunt.
Verzoek om aanpassing inrit ligt bij gemeente vanuit school en
de Stichting.
• Ellis neemt secretaris-taken op wanneer Bernadette weg is
komend schooljaar, bij start schooljaar doen zij dit samen en dan
per nov. neemt Ellis dit over.
•

•
•

•
•

Actie door

Carolien
Ellis

Bernadette en
Ellis

T shirts per klas (juiste maten) worden opgeborgen in het
magazijn. Fijn dat ze er zijn, ze bevallen prima.
Schoolreisjes verliepen prima. Team geeft aan dat bezoek Tivoli
echt een uur korter kan. Opmerking dat het vanuit perspectief
kinderen wel prima leek, zij vermaakten zich goed van begin tot
eind.
Ouderavond Jeelo volgt 19 juni met actieve betrokkenheid van
een ouder met ervaring met Jeelo.
Zie opmerking team. Anderzijds is ervaren dat kinderen zich
leuk en goed bezig hielden.
Toverland. Niet alle kinderen durven in alle attracties. Dat geeft
soms wat last met afstemming tussen de groepjes kinderen; wie,
wanneer en waar in het park is.
Geopperd wordt, volgend jaar mogelijk educatief uitje.
Evaluatieve opmerkingen meenemen met oog op volgend jaar.
Jet

5.
Verkeers- •
acitiviteiten

•

•
•

Verkeers examen
Route is de avond vooraf uitgezet, dat was heel prettig.
Tip volgend jaar de Juf meenemen in de app groep; dit jaar was
er extra afstemming over het weer; daardoor in de middag.
Iedereen geslaagd, eentje twijfelachtig en mag de route nog
eens rijden met de stagiaire.
Kees Verhoeven (1-2a) zou het wel leuk vinden om mee te doen
met de Verkeersactiviteiten. Hij krijgt terugkoppeling dat we
daar heel blij mee zijn, welkom!
Anick
Groep 6 fietsroute staat gepland 14 juni, is geregeld en Astrid zal
als kersverse verkeersouder ook extra bijspringen.
Lightwise en verkeersexamen gaan gewoon door komend jaar,
ondanks de instart van Jeelo. Overige verkeersactiviteiten
verlopen vanaf nu synchroon aan Jeelo (ook inhoud ervan wordt
daardoor bepaald).

6. Schoolplein

•
•
•

Lei-lindes staan, donderdag komen de stoeprand-bandjes er in.
Idee Juf Annemiek lokaal een extra boom (schaduw en klimmen) Carolien
Nieuwe hockey sticks per nieuw schooljaar, deze worden
besteld.
Lotte

7. Musical

•

Kosten voor de cadeautjes zijn op vorig jaar geboekt (usb sticks). Miranda en
Simone maakt een kaartje voor de kinderen met een mooie
Simone
wens.
Voorheen was de after party in school. Kosten OR waren
indertijd € 100,- (drinken en hapjes) voor deze afsluiting.
Nu vindt dit plaats in verenigingsgebouw nu wordt het wellicht
wat duurder per kind. Check volgt. Suggestie: 4 consumpties
Miranda
per kind en wat hapjes en drankjes. Miranda gaat dit na.

•
•

Doorkijkje
nieuw
schooljaar

•

•
•

•

•

9. Financiën

11. Rondvraag

Simone zal stoppen met OR werk wegens een opleidingsjaar dat
extra aandacht vraagt. Simone bedankt voor je inzet! Bernadette
schrijft Simone uit KVK.
Bij voorkeur twee nieuwe leden erbij; ieder navragen en
onderling even afstemmen hoe en wat.
Bij ouderavond een ppt. Ellis presenteert voor Onderbouw en
even afstemmen (Jet Bernadette Miranda) Bovenbouw.
Jet stuurt ppt naar Ellis of zet dit in dropbox.
Alvast aankondigen (ZE) dat er inschrijvingen voor actitviteiten
volgen tijdens de 1e ouderavond in het jaar. Dit is met name fijn
voor de nieuwe ouders. Men kan dan de digitale agenda
meenemen; overigens blijft er altijd mogelijkheid om je in te
schrijven voor activiteiten.
Hulpouder formulier; zorg dat data en dag genoemd wordt en
dat de tijden kloppen. Zowel e-mail vragen als telefoonnummer.

Bernadette
Allen

Ellis

Ellis en
Bernadette
Ellis en
Bernadette

•
•
•

Geen mededelingen.
Check mailtje dat naar Condor mag voor bijdrage per kind.
Rekeningen Lei-lindes volgen, school legt € 200,- bij (Carolien
checkt).

•

E-mail OR ander “moeder-account” maken dat past en goed linkt Bernadette
binnen nieuwe webomgeving school.
Er is een vraag van een ouder of de traktaties afgeschaft kunnen
worden. Dit signaal kunnen we doorgeven. Het roept wel vragen
op, (1) gaat het om wel/niet gezond of (2) gaat het om feest
vieren en aandacht schenken aan een jarige kan ook zonder dat
iets uitgedeeld wordt.
Ander signaal. Momenteel zien we dat er geen duidelijke
doorgaande lijn is tussen onderbouw en bovenbouw en
gezonde traktatie.
Conclusie: het is een beslispunt van het team en we willen deze
info als signaal bij hen neerleggen, actie Bernadette.
Erg leuk wanneer er een Overasseltse avondvierdaagse kan
volgen. Nederlandse wandelbond. Je zou het als een vereniging Bernadette
kunnen opzetten. Suggestie onderbrengen bij Kidsclub. Ellis pakt
dit op.
BBQ bij Anick, zij gaf eerder aan dat het bij haar kan, Charlotte
komt ook. Suggesties 9 juli 16.30 uur anders wordt het sept.
Ellis

•

•

•

Afsluiting en •
nieuwe datum
•

Agenda volgende keer:
Overzichtje wie welke activiteiten 2017-2018.
Check ppt 1e ouderavond
Nieuwe datum: 11 september 20.15 uur locatie Ellis.
Geïnteresseerde (nieuwe) OR-ouders zijn welkom!

Lotte
Lotte en
Carolien

activiteit

teamlid

OR trekker

St. Maarten

Jitte en Anne-Mieke

Ellis en Miranda

Kinderboekenweek

Jacqueline

Jet en Anick

Fiets en verkeer

Lonneke

Bernadette en Carolien

Sponsorloop/activiteit als
afsluiting JEELO thema in de
week van 14 nov.

Janneke

Miranda en Anick

Sint

Hilde en Susanne

Carolien en Anick

Kerst

Hilde en Susanne

Miranda, Lotte en Simone

Carnaval

Sanne

Anick en Jet

Koningsdag

Hilde, John en Susanne

Anick en Ellis

Schoolreis 18 mei*

Lonneke

Jet en Lotte

Schoolplein

Jacqueline

Carolien en Jet

