Ouderraad
Betreft:

vergadering

Datum:

woensdag 1 november 2017

Tijdstip:

20.15 uur, aanvang 20.30 uur

Plaats:

Bij Lonneke

Notulen:

Charlotte

Afwezig:

-

Agenda
1. Opening vergadering / welkom
We beginnen met een voorstelrondje voor Mieke en Wendy zodat ze weten
wie wie allemaal is.
2. Opmerkingen notulen vorige vergadering (7 september 2017)
Pagina 1: Juf Desiree is coördinator van luizencontrole, ze zal alle
luizenmoeders bij elkaar roepen om het protocol en de regels van de GGD te
bespreken. Luizenmoeder hoeft niet zelf op ouders van kinderen met luizen
af stappen, alle communicatie via juf Desiree.
Pagina 2: eindmusical groep 8, curvers voor mutsen/wanten in de winter nuttig
of niet (?). Dit wordt door Karin meegenomen en besproken op school.
Betreft curvers mss eerst testen en gebruiken bij de kleuters. Activiteit
Sint is Lonneke & Janneke en niet Lonneke & Wendy, stond verkeerd in de
notulen.
3. Mededelingen vanuit school
Karin heeft niks nieuws te melden.
Juf Karin van Beek is de juist achternaam voor juf Karin.
Henriette heeft lijstje gehad van Linda welke leerkrachten in welke
werkgroep zitten. Karin controleert dit morgen nog even, zodat Henriette
namen van leerkrachten kan toevoegen aan de OR werkgroepen.
4. Financiën OR
Mayke vanuit de MR heeft de kas gecontroleerd. Janneke zal de kas
controleren voor 2017-2018. Binnen school wordt er een werkgroep
opgericht, project ‘’speelplaats’’ . Zowel MR als OR zal hieraan meewerken en
de OR zal dit project financieel steunen.

5. Evaluatie
- Inloopavond (Susan J., Wendy, Charlotte, Janneke)
Werd ervaren als niet erg druk. De presentatie over de Vreedzame School
was moeilijk te verstaan zonder geluidsinstallatie en met kinderen. De
inloopavond moet op school nog geëvalueerd worden.
- Talentenmiddag (Lonneke, Thirza)
Mensen die workshops geven kwamen te laat of gingen vervroegd weg terwijl
ouders stonden te wachten….. Thirza heeft dit met Anneke en Linda
besproken. Ouders die zich wel hebben opgegeven en dan uiteindelijk niet
kunnen. Duidelijker maken of in een MJW of op de participatielijst dat als je
je aanmeld je ook echt zeker moet weten dat je die dag kan, of zo inplant.
- Schoolfotografie (Henriëtte)
Toch 1 derde van de ouders is op woensdagavond nog niet de foto’s ophalen.
Mail uitgestuurd naar allen dat foto’s nog opgehaald kunnen worden bij Rob
Pluijm tot 10 november. Alle nabestellingen zullen ook bij Rob Pluijm
opgehaald moeten worden, en niet via leerkrachten met de kinderen mee naar
huis gegeven worden.
6. Schoolactiviteiten
- Sinterklaas: Lonneke ligt even t dagprogramma toe. Desiree en Anneke
zitten in de werkgroep vanuit school. ‘’Sinterklaas is de ring kwijt…. ‘’ Is het
thema. Groep 6 -7- 8 geen kadootjes, maar surprises. Regel voor groep 5 is
surprise zonder kadootje, en wel kadootje van de Sint.
Dit jaar schenkt de OR 50eur per klas als extra klaskado. De juffen denken
zelf na over een cadeau voor de klas. Leerkrachten reageerden erg
enthousiast en hadden zelf al veel ideeën over een spel, boek,…Terugbetaling
verloopt via Karin/Charlotte. OR zelf hoeft hier niets voor te doen.
- Kerst: De ontvangst met rode loper werd vorig jaar positief ervaren. Mss
geen drank maar iets lekkers te knabbelen? Kerstlijsten worden op tijd rond
gemaild door Henriette.
7. Rondvraag
Charlotte vraagt naar de werkgroep verkeersveiligheid betreffende t
Lamoenen hof. Lonneke ligt toe dat er nog steeds over gesproken wordt.
Foto’s worden gemaakt door aanwonenden niet om ouders te fotograferen
maar om aan de gemeente te laten zien of beter inzicht te geven in de
verkeerssituatie. Bewoners proberen een 1 richtingsroute te krijgen
doorheen de straten bij t Lamoenenhof.
Henriette vraagt om draaiboeken van de activiteiten goed bij te houden.
Deze worden uitgestuurd naar de desbetreffende personen op voorhand.
8. Sluiting

