Ouderraad
Betreft:

vergadering

Datum:

donderdag 7 september 2017

Tijdstip:

20.15 uur, aanvang 20.30 uur

Plaats:

Bij Henriëtte (Gansheuvel 3)

Notulen:

Charlotte

Afwezig:

Lonneke en Thirza, nieuwe klassenouder 1-2B

Agenda
1. Opening vergadering / welkom
Welkom aan Wendy. Nieuwe klassenouder voor 1-2B. We hopen nog snel
iemand te vinden voor 1-2A. To do lijstje met wie/wanneer voortaan los
versturen van de notulen, aangezien deze pas in de week voor de vergadering
komen. Inleiding over de OR en wat we doen voor Wendy als nieuwkomer.
2. Opmerkingen notulen vorige vergadering (7 juni 2017)
Karin:
- Schema oudergesprekken. Terug op oude manier, ouders krijgen mail met
uitnodiging van dag en uur. Dit naar aanleiding van commentaar van ouders
maar ook van school zelf uit, door het weg blijven van ouders.
- Luizenkammen: informatie avond voor nieuwe en bestaande luizenouders
over de procedures en hoe te werken.
3. Mededelingen vanuit school
Karin:
- Bedankt alle OR leden voor inzet en medewerking aan school
- Bram Dekker nieuwe leraar 4 dagen in groep 7 en 1 dag in groep 8
- Vreedzame school, ieder kind en/of moeder krijgt een hand bij het
binnenkomen van de klas. Bij de kleuters, soms wat moeilijk en hectisch en
dus word er ook aandacht gegeven in de kring, een welkom aan allemaal.
Henriette:
- Wat is het beleid van altijd zelfde ouders die ‘’aandacht’’ vragen bij de
leerkracht, en dus tijd gebruiken van de andere ouders maar ook van de
kinderen. Karin neemt dit mee.
4. Evaluatie
- Schoolreis (Charlotte, Susan Jaspers)
Susan tevreden. Voldoende ouders, super verlopen. Achteraf gezien hadden
de kinderen (gr 3-4) wel in ‘t water kunnen zwemmen. Sommige ouders

waren te vroeg voor het ophalen en stonden binnen t wachten, waardoor het
wat druk werd.
- Eindmusicalavonden (Susan van Dieten, Janneke)
Fijn dat het verdeeld werd over 2 avonden. Beetje jammer van een extra
pauze tijdens het optreden waar de OR niets van wist. Gelukkig was dit snel
opgelost. Mocht er nu wel koffie/thee mee naar binnen of niet? Alweer 2
avonden op de kalender voor groep 8 dit schooljaar. Is dit op school al
geëvalueerd? Henriette als ouder van groep 8 ervaarde dat die week een
erg vermoeiende week was. Teveel activiteiten bij elkaar. Karin neemt mee
naar school.
5. Jaaroverzicht schoolactiviteiten / verdelen werkgroepen
- Henriette haalt aan dat het belangrijk is bij de werkgroepen zowel iemand
uit de onder -en bovenbouw vertegenwoordigd is.
- Janneke heeft gehoord dat veel nieuwe kinderen gaan naar t Ravelijn. De
ontvangst tijdens de rondleiding blijkt fijner en gezelliger te zijn bij t
Ravelijn, je word bijvoorbeeld door een leerling zelf rond geleid. Karin
neemt dit mee.
6. Schoolactiviteiten
- Schoolfotograaf: ander opzetje. Terug naar oude manier. Rob is er
teveel bij ingeschoten vorig jaar. Groepsfoto’s terug binnen. Foto’s zijn op
te halen op school in het amfitheater. Or nodig voor die avond.
- Sinterklaas
Henriette vertelt aan Wendy hoe het verloopt. Klassenouder koopt
kadootje voor elk kind 3euro per kind inclusief inpakpapier. Liefst iets met
een educatieve insteek. Wendy samen Lonneke vanuit de bovenbouw in de
werkgroep.
7. Rondvraag
Henriette haalt aan voor in de winter als er weer mutsen/sjalen aan te pas
komen, nu er geen luizenzak meer is…. Misschien vanuit de OR een fijne
curver/box regelen?
8. Sluiting

