Notulen Vergadering Ouderraad

maandag 9 september 2019

Aanwezig: Renske, Margriet, Monique, Dorine, Angela, Ilse, Esther, Rilana, Wesley, Sandra,
Jessica, Sabrina en Lonneke
Afwezig: met kennisgeving: Paula, Rian, Kim, Mariëlle en Hendrik Jan.
1.
Opening
Renske opent de vergadering.
2.
Welkom nieuwe leden en voorstelrondje
Lonneke heeft de taken namens school van Jannie overgenomen. Iedereen stelt zich voor.

3.
Goedkeuring notulen mei 2019
Goedgekeurd

4.
Mededelingen vanuit school/vragen aan school
Lonneke wil graag op de hoogte gehouden worden, dus loop gerust bij haar binnen. Goed
communiceren is belangrijk. Draaiboeken op tijd aanleveren. “Staalavond” hoe was dat, de
avond was algemeen, een aantal kinderen vertelden hoe “staal” werkt. Veel ouders vroegen
om de categoriekaart maar de school heeft ervoor gekozen dit niet uitdelen, de kaart is wel
te downloaden. Lonneke gaat dit opnemen en voorstellen om het toch uit te delen.
Tafels blijven stampen, het blijkt dat de tafels er in groep 7 en 8 niet goed in zitten.

5.
Mededelingen Bestuur
Walk in geld 2018 is overgedragen aan de OR, is bestemd voor het schoolplein. Dit project
loopt en er is met diverse partijen contact hierover.
Opening schoolplein behoeft geen hulp van OR.
Open avond 10 oktober wordt door school gedaan. Alleen zal de OR er staan om nieuwe
leden te werven.
Doe de Teugelaardag wordt geschrapt. Aandacht gaat naar onderwijs, geen extra
activiteiten.
Uitnodiging gezellige avond is verspreid en aan Nicole doorgeven of je komt.
Waarom gaat groep 8 niet meer met de fiets op kamp? Lonneke heeft daar geen antwoord
op, maar gaat het navragen.
Aangezien er geen kledinginzameling en rommelmarkt meer gehouden wordt, zal er toch
gekeken moeten worden hoe we extra inkomsten kunnen krijgen.
-

Een idee is om geld in te zamelen met (s)teun. Voor meer info www.steun.nl .
De Jumbo heeft een scholenactie, of
koekactie.nl.

Sandra gaat deze taak op zich nemen en kijken waarmee we geld in kunnen zamelen.
Ook de Rabobank heeft leuke acties maar wisselen van bank is niet eenvoudig.
Lespakket van AH, per klas aanvragen, dan willen ze wel sponseren. Kost een hoop geld.
Esther gaat dit uitzoeken.
In 2020 gaan de kinderen weer op schoolreisje.
De Hullies is duur, omdat we maar met een kleine groep zijn.
Dippie Doe is op 9 april dicht. Dus moet er voor de groepen 1 t/m 4 een andere locatie
gevonden worden. Er wordt voor gekozen om met de groepen 1 t/m 4 naar dezelfde locatie
te gaan.
De werkgroep gaat kijken welke opties er zijn. Hier een paar ideeën: Goudzoekers in Elst,
Pukkemuk, Kids Wonderland. Inmiddels is er een voorstel gedaan aan het team met als
optie, Kids Wonderland in Molenschot, Billybird in Volkel en Avonturenpark De Bergen in
Wanroij.
Het team heeft inmiddels unaniem gekozen voor Kids Wonderland in Molenschot voor groep
1 t/m 4.
Groep 5 t/m 8 gaat naar de Efteling. Er wordt te zijner tijd geïnventariseerd of er
abonnementen zijn die gebruikt kunnen worden, scheelt weer geld
Schoolfotograaf, niet meer in de winter, korting van € 150 niet gehad. Inmiddels is bekend
dat de fotograaf op woensdag 8 april komt.
6.
Indeling werkgroepen/coördinatoren
De lijst gaat rond en iedereen vult in in welke werkgroep ze willen.
7.
Komende activiteiten
De school wil graag dat de Sint gewoon op 5 december komt, indien het een schooldag is!!!!
Dat moeten we op zoek naar een andere Sint, want deze Sint kan dan niet. Dit jaar nog wel ,
voor volgend jaar iets anders. Draaiboek Sint met Lonneke opnemen. Kim neemt
coördinatorschap over van Rian.
De school wil graag met kerstavond van de stukjes/optreden af. Dit is geen activiteit van de
OR maar van school. Als idee wordt tijdens de vergadering een kerstmarkt genoemd.
Iedereen is enthousiast en Lonneke gaat dit met het team opnemen.
Inmiddels is er een terugkoppeling en ook het team is enthousiast. Als bijlage bij de notulen
de reactie van het team.
8.

Financiën
- Cijfers afgelopen jaar
- Begroting 2019-2020

Eigen bijdrage verhogen, is dat een optie? Eigen bijdrage van ouders die meegaan met
schoolreisje verhogen, maar je kunt niet in iemands portemonnee kijken. Blijft een moeilijk
punt. Monique gaat aan Tanja toch voorleggen of de eigen bijdrage niet verhoogd kan
worden.

9.
Rondvraag
Sandra en met haar ergeren zich nog heel veel ouders aan de tuin van school, veel onkruid
en rommel. Is het een idee om Jan hiermee te helpen. Renske gaat dit met Tanja opnemen.
Inmiddels heeft Jan hulp gehad met schoffelen en troep opruimen buiten.
Tijdens de vergadering is er altijd koek en wordt er een € 1,00 ingezameld aan het begin van
het schooljaar, maar besloten wordt omdat niet meer te doen.
10.
Sluiting
Renske bedankt iedereen voor zijn/haar komst.

Volgende vergaderingen:
woensdag 13 november 2019
donderdag 16 januari 2020
maandag 9 maart 2020
woensdag 13 mei 2020
donderdag 25 juni 2020

