aanwezig
afwezig

Notulen OR vergadering van maandag 05-09-2016 20.00 uur
Lonneke (team) – Jet (voorz.) – Miranda – Carolien – Ellis - Charlot (penningm. ) Bernadette (secr.)
Nvt

Agendapunt

Bespreekpunt of Besluit

1. Opening

Welkom Ellis! We bespreken hoe een en ander werkt binnen de OR.

Actie door

Vandaag haakt Charlotte gezellig aan, de jaarrekening kan nog niet
opgemaakt worden ivm ontbreken belangrijke rekening. We gaan
komend jaar door met een nieuwe penningmeester (waarbij
Charlotte warm overdraagt).
2. Notulen

Afgelopen keer kort (evaluatief) overleg, nu geen notulen.
Check actiepunten nav vorig overleg, zie volgend agenda punt.

3.
Ouderavond
bij start
school jaar

Er is een Brainstormoverleg in de OJO week geweest over “OR en
start schooljaar” door Jet, Miranda en Bernadette.
 Jet maakt presentatie voor tijdens ouderavond, duur circa 5
minuten (bondig).
 Bernadette maakt een A3 per activiteit (9 activiteiten) waarbij
we hulp zoeken met kolommen voor namen. Waar mogelijk
vullen we dit al voor de start ouderavond gedeeltelijk in.
Bijvoorbeeld onderhoud schoolplein. Actie Carolien vraagt
alvast rond, zie onder.
 Data ouderavond 26-09 en 29-09 vanuit de OR doet een tweetal
een woordje. Onderbouw Jet en Miranda. Bovenbouw Jet en
Bernadette. Met z’n allen zullen we in de ruimte zijn om bij de
activiteiten toelichting te geven.

4. Info vanuit  Jeelo
het team
Komend jaar doet de school mee met een pilotjaar ‘Jeelo ‘ Lonneke
zal komende ouderavond hier kort wat meer over toelichten.
In een notendop:
Het haakt in op de kerndoelen binnen aardrijkskunde en
geschiedenis en gaat veel sterker in op de eigen directe
leefomgeving, community. Kinderen krijgen een inlogmogelijkheid
(digitaal) en kunnen ook onderwerpen thuis laten zien. De
afsluitende actie van het project wordt bewust in de eigen
leefomgeving gedaan en kan een link hebben met de sportclub,
ouderen of de openbare ruimte. De sponsorloop wordt de
afsluitende actie.
 Komend jaar kerst
Afgelopen kerst was heel geslaagd. Ooit is bepaald dat we het ene
jaar een ‘musical door leerkrachten’ en het andere jaar een ‘diner
voor en door de kinderen’ organiseren. We willen nu opnieuw gaan
voor het diner, ook gezien tijdsinvestering leerkrachten.
De leerkrachten doen een voordracht en we zorgen voor extra
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aankleding plein met vuurkorven en drinken voor ouders en
kinderen. Op vrijdag ochtend bezoeken de kinderen de kerk
(kerststal). Lonneke vraagt Aloys om een kort woordje te doen, of
een ander vorm van deelname, op het schoolplein tijdens de avond
van het diner.

Lonneke

 Schoolplein en BSO
BSO is ook erg blij met de aanpassingen op het schoolplein en wil
een tarp (ivm schaduw) bekostigen bij de bankjes.
 Muziekles kinderen
Komend jaar aandacht voor muziekles voor de kinderen, details
volgen ook via Zilverbergexpres.
5. Schoolplein

Carolien vraagt alvast rond wie kan helpen bij het onderhoud van Carolien
het schoolplein. Door het jaar heen (maaien snoeien).
Daarnaast volgt 24 september een nieuwe klus dag op het plein, Allen
zodat de verf nog een leuke bestemming krijgt.


Er komt een werkgroepje schoolplein plus groene
schoolomgeving, dit nemen we mee bij activiteiten
(contactpersoon Jacqueline en Carolien; aanvullend gevraagd)
Verf: voetbalveld belijning, zonnewijzer, verspringen, lijn om
fietsenrek. Datum prikken door Carolien 24 september ouders
10 uur en 9 uur OR; stukje zilverberg Jet
Carolien doet de boodschappen kwasten ed.
10 Hockeysticks door Bernadette checken bij Randy en Ans.

Jet



Momenteel hebben we geen goede audio bij activiteiten.
Microfoon en audio check Jet benadert Thijs

Jet






Sint Maarten donderdag 10 november
Betrokken vanuit team Jitte en Annemiek
Vergunning wordt door leerkracht aangevraagd
Miranda pakt dit aan en wil dit volgend jaar overdragen,
draaiboek is compleet en wordt gestuurd naar Bernadette

Jitte Annemiek
Miranda





6. Sint
Maarten

7. Financiën

Financieel jaarverslag
 Bij de wens om in te zien, dan bieden we de mogelijkheid dat dit
kan bij Charlotte. Charlotte zal hiervoor niet speciaal tijdens
ouderavonden eerder aanwezig zijn, andere jaren geen animo.
 Jaarrekening volgt.

8. Rondvraag






Bernadette past leidraad contactouders aan, paar onderwerpen
gaven wat onduidelijkheid vorig jaar. Toezenden aan Lonneke
voor een check.
Komend jaar Appjes en Groepsappjes per activiteit. (dus ook 06nummers in formulieren) Bernadette
Hulpouderformulier herzien we pas na de ouderavond. Eerst
nagaan wat dit oplevert.
Archiveren draaiboken en otegankelijk in OneDrive Bernadette
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Afsluiting en
nieuwe datum

Signaal Gym en Logistiek, dit vraagt aandacht.
Nu veel gedoe met fietsen van en naar locatie. Fietsen van
kinderen die buitengebied wonen, en het delen hiervan. Groep
3 vraagt speciale aandacht. En de kwaliteit van de fietsen geeft
opstopping tijdens de rit. Lonneke onderschrijft dit en vindt dit
ook al een aandachtspunt en licht toe dat er ook veranderingen
zijn in exploitatie locatie, minder flexibiliteit gymtijden.
Volgend overleg 17 oktober
Janneke haakt aan vanuit het team

Lonneke

