Notulen OR vergadering van woensdag 17-01-2018 20.15 uur
aanwezig

Jet (voorz.) - Miranda - Lotte - Carolien – Astrid – Anick - Ellis (secr) – Marieke – Daniel Annemieke (teamlid school)

afwezig

-

Agendapunt

Bespreekpunt of Besluit

1. Opening

-

2. Notulen

Naar aanleiding van vorig verslag en overige zaken:
• Daniel, Marieke toevoegen Google Drive
• De dikke mat en overige benodigde gymmaterialen zijn
beschikbaar in de gymzaal.
• Evaluatie schoolreisje naar Astrid sturen om op Google drive te
zetten
• Allen zijn van mening dat de hulpouders voor het
verkeersexamen de ouders van kinderen in groep 7 horen te zijn.
Dit zal met de leerkrachten gedeeld worden zodat deze
hulpouders geregeld kunnen worden. Nog te doen (April 2018).
• Sponsorloop – voorkeur OR en team om deze in het voorjaar te
organiseren, bekijken bij welk Jeelo thema dit kan aansluiten
(optie om te lopen voor bijdrage vervanging speeltoestel met
glijbaan volgende vergadering bespreken) – inmiddels is de
datum voor sponsorloop vastgelegd op 16 mei, Lonneke is
aanspreekpunt vanuit team, Ellis vanuit OR.
• Digitaal hulpouderformulier in Google forms – besloten deze dit
jaar niet uit te sturen. Astrid bied aan om het formulier voor
volgend schooljaar wel voor te bereiden.
• Brief met info voor contactouders alsnog uitsturen. Volgend jaar
moet dit (weer) aan het begin van het schooljaar gebeuren door
de secretaris van OR. Nog steeds de lijst met emailadressen van
contactouders niet gekregen.
• Bernadette kijkt of het nodig is om het beheer van de
dropboxaccount over te dragen
• Daniel heeft met Lonneke gesproken over mogelijkheden om de
OR van een andere vorm van data opslag en deling documenten
te voorzien dan dropbox op privé accounts. Op dit moment
moeten we nog even afwachten wat de mogelijkheden zijn, op
IT gebied gaat er wellicht meer veranderen vanuit de Stichting
en mogelijk gaat de nieuwe meester Mark daar een rol in spelen.
• Marloes (moeder van Emma) Jun2018 aanhaken bij de OR – tzt
uitnodigen voor vergadering

3. Info&vragen •
vanuit team

Actie door

Bernadette

?
Jet

Astrid

Ellis

Bernadette

Jet

Dit schooljaar zien het team het schoolreisje graag zoals we Jet&Lotte
'gewend zijn'. Vraag aan OR om een plan maken voor de
invulling van het schoolreisje 2018-2019, het team geeft
uiteindelijk 'goedkeuring'. Dit moet dus al voor de zomer
geregeld worden ivm vroegboekkorting.
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4. Terugblik
Sint Maarten
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5. Sinterklaas

•

•

6. Kerst
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Dank voor gymspullen!
Ellis/Anick
Koningspelen dit jaar op Passelegt, samen met andere twee
scholen (er zijn al 20 hulpouders, check is dit voldoende?)
Groepsindeling Koningsdag liep mis vorige keer, last moment
verandering, dit jaar rekening mee houden
Jeelo thema Leren voor later is gestart
Let op, privacy regelgeving is veranderd dus extra beveiliging op
fotos op website
Opbrengst serious request viel wat tegen, glazen huis concept
bleek niet heel duidelijk. Prullenbakken die van opbrengst
betaald worden zijn er nog niet
Goed verlopen, geen problemen onderweg: mooi debuut van
Astrid!
Om muziek te hebben volgende keer aan begin schooljaar
ensemble regelen.
Besluit te nemen in overleg met Team of oude veiligheidshesjes Lonneke
vervangen moeten worden door de nieuwe of dat beiden
behouden blijven. Ze hoeven niet terug naar Cees Verhoeven.
Draaiboek aanpassen; oa lampjes goed opruimen en tijd Astrid
inruimen plus hulpouders voor opruimen/schoonmaken
achteraf, taakverdeling toevoegen
Voor groep ½ is er een ander besluit geweest betreffende de Lotte
kadootjes (ivm duurzaamheid). OR heeft rekening nog niet
ontvangen, het is niet bij Lucy besteld. Lotte wacht de factuur af.
Aan het team het besluit wat men wil met de kadootjes, moet
het huidige concept behouden? Moet het duurzamer of wil men
wellicht liever een cadeau voor de klas?
o Terugkoppeling team: alle leerkrachten geven aan de
voorkeur te hebben voor één (duurzaam) cadeau voor
de klas i.p.v. een klein cadeautje per kind. Maar hoe
denkt het sinterklaascomité hierover i.v.m. bijdrage die
zij leveren? OR is van mening dat, i.v.m. de gelden die we
van het Sinterklaas Comité Overasselt krijgen voor de
kadootjes, dat deze wel bij lokale ondernemers gekocht
moeten worden.
Thermostaat opwarmhoudapparaat lijkt kapot, Astrid bedenkt
oplossing (bv opwarmen au bain-marie, navragen scouting.
Draaiboek aanpassen - twee flessen minder gluhwein.
Veel afmeldingen hulpouders dit jaar en het viel minder goed
qua dag, kleuters waren vrij etc
Er is van tevoren niet een specifieke datum gegeven voor
versieren bij hulpouders – volgende keer wel al datum
vaststellen bij OR – draaiboek aanpassen.
Volgende keer picknick tafels overwegen ipv kraam, tarp van
Carolien, lampjes eraan want kraampjes van Hermanussen
waren bezet (die zijn wel steviger in geval van wind) – draaiboek
aanpassen.
Bij de Haas in Gennep navragen– leuk prijsje voor marktkraam?
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8. Financiën
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Moet wel in de kelder passen.
Anick
Stukje in kerk van leraren was erg leuk! We hebben wel nog iets
van de kleuters zelf gemist, hadden dat in glazen huis al gedaan,
ook hing hun versiering in de kerstboom in de kerk. Aloys
volgende keer iets minder tijd geven, verhaal was te moeilijk
voor de kleine kinderen.
Vraag aan Lonneke of er iets vervangen moet worden qua
geluid&versterking, zo ja dan contact opnemen met Thijs
Marijnissen voor tips. Als er een nieuwe gekocht gaat worden
moet er een USB in kunnen.
Carnaval gaat beginnen, vergunning is aangevraagd, sponsoring
nog niet bevestigd, draaiboek word gevolgd. Rene doet het
woordje weer – nog aanpassen voor Floris. De twee
hoofdprinsen komen ook
Er zijn voldoende hulpouders
Luilekkerlandouders lopen mee met de optocht. Blijven deze ook
voor de spelletjes? Nodig van half negen tot twaalf, Marieke kan
helpen. Vier mensen: Anja, Anita, Marieke v Beuningen, Marion
Taks, Marieke (moeder Stijn) neemt Anita over.
KION wil een levende klimboom aan de Zilverberg doneren en
heeft dit op de begroting gezet, afwachten of dit goedgekeurd
gaat worden.
Lonneke, Carolien, Daniel en Astrid zitten in de initiatief groep
schoolplein – terugkoppeling naar school is belangrijk, Carolien
is degene die deze terugkoppeling verzorgt.
Initiatiefaanvraag gemeente – uitstel gekregen tot maart
(verschillende potjes die willen bijdragen, gemeente noemt dit
initiatiefaanvraag (natuurlijk schoolplein dus geen betonnen
elementen). Van gemeente halve toestemming gekregen maar
met enkele voorwaarden, nu is het bedrag wel verdubbeld.
Overzicht aan Lotte gegeven mbt kosten initiatief.
Picknickbanken, zithoekjes schaduw, klimboom, speelhoekjes,
beleving moestuin etc. gezonde school vignet hebben we nu, nu
graag ook educatie buiten en dan heb je natuurelement nodig
op schoolplein. Afstemmingsgesprek met Lonneke en daarna
gaat deze uit naar de gemeente.
Rabobank corporatiefonds (verbetering maatschappij). Meteen Daniel
nu Rabobank proberen voordat hun jaarlijkse potje leeg is.
Hoofd aanvraag is OR. Wij krijgen als OR geen belasting terug.
Jantje Beton – geeft aan dat er leerling participatie moet zijn, die
moeten aangeven wat ze willen. Kan school dit ergens
meenemen dat leerlingen mee kunnen denken of is dit al
gedaan?
117 ouderbijdragen zijn betaald, we missen er nog 56. Tijd om Lotte
een herinnering uit te sturen. Nu moeten er nog 18 kinderen
betalen, nog 1x in nieuwsbrief, dan een week wachten en dan Lotte
overgeven naar Anita om na te bellen.
Kan OR kosten bijleggen voor initiatiefgroep? Lotte bekijkt de
begroting van Carolien.

9. Rondvraag

•

Afsluiting en •
nieuwe datum

9 mei OR vergadering valt in schoolvakantie – verzetten naar 25
april
Nieuwe datum: 28 Maart 2018 (o.a. Koningsspelen) 20.15 uur
locatie Anick (Schatkuilsestraat 3)

Ellis

