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Ouderraad
Basisschool De Springplank
Agenda Ouderraadvergadering nr. 10 Ouderraad d.d. 22 mei 2017
Aanvang 19.30 uur
Voorzitter:
Samantha S.
Secretaris:
Andrea
Aanwezig:
Josien, Sander, Samantha B., Olesya, Angela
Aanwezig van het team:
Wendy
Afmeldingen:
Marcel, Wasan, Fatima
1.
Opening en vaststellen definitieve agenda
Geen aanvullende punten.
2.
Goedkeuring Notulen en actielijst
a.
Notulen vorige vergadering
Geen opmerkingen.
b.
Actielijst: is bijlage mail
Andrea vraagt Olesya of zij nog heeft nagevraagd hoe de actie bij Jumbo werkt
zodat we eventueel volgend jaar kunnen meedoen. Ze zal dit nog doen.
c.
Bijgewerkte lijst hulpouders
Het overzicht hulpouders Koningsdag volgt nog. Sander wil ook nog een
overzicht van degenen die met de pannenkoeken dag hebben geholpen. Er zijn
van tevoren geen hulpouders gevraagd. Dit komt dus te vervallen.
3.
Mededelingen en post
a.
Directie
- Geen bijzonderheden.
b.
Vanuit en voor de Medezeggenschapsraad
- Geen bijzonderheden.
c.
Voorzitter OR
- Geen bijzonderheden.
d.
Secretaris
- Geen bijzonderheden.
e.
Penningmeester
- Stand v zaken vrijwillige ouderbijdrage
Na de laatste vergadering zijn er 2 betalingen ontvangen. Het aantal
ouders dat nog moet betalen: 11 + nieuwe kinderen die nog niet op de
lijst staan.
Tijdens de laatste rapportgesprekken zijn ouders niet aangesproken.
Herinneringsbrieven komen niet goed aan. Met Marcel bespreken hoe dat
op te pakken. Ouders rechtstreeks aanspreken of bellen? Josien neemt dit
op met Marcel.
Hoe kunnen we hier aankomend schooljaar mee om gaan? Josien heeft
nagedacht over machtigingen. Dat brengt kosten met zich mee en het is
de vraag of iedereen die machtigingen wel invult en verwerkt. Misschien
een harde deadline stellen voordat wordt besloten of een kind mee mag
op schoolreis? Het blijft een terugkomend probleem. Josien kan nakijken
of degenen die nu nog moeten betalen voorgaande jaren ook laat hebben
betaald. Zijn het altijd dezelfde ouders?
f.
OR-leden, mededelingen?
1. Controle financiën/jaarverslag
De kascontrole wordt gedaan door de voorzitter, secretaris en iemand buiten
de OR. De ouderbijdrage voor het volgend schooljaar moet worden
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vastgesteld in overleg met MR. Josien zal dit zo ver mogelijk voorbereiden
voor de volgende vergadering.
2. OR 2017-2018
Josien wil volgend schooljaar stoppen met de OR. We moeten dus op zoek
naar een nieuwe penningmeester. We kunnen eerst aan Marcel vragen of hij
iemand weet. Daarna kan een brief worden verzonden naar de ouders. In
geval van nood wil Andrea dat aankomend schooljaar erbij doen.
Sinterklaaskado’s tegen inkoopprijs mogen we nog wel bij Josien regelen.
NB: Andrea vraagt bij Wasan en Fatima nog na of zij volgend jaar in de OR
blijven.
Werkgroepen
1. Schoolreis
Heel veel is al geregeld. Het is nog wachten op de hulpouderlijst. Dan kan de
werkgroep verdelen welke ouders bij welke groep meegaan. Uitganspunt is
dat een ouder met zijn/haar kind meegaat (onder-/bovenbouw).
2. Kamp
Kamp wordt door leerkrachten groep 8 opgezet. Andere leerkrachten vinden
het ook leuk om betrokken te worden, zij willen ook afscheid nemen. Femke
en Wendy hebben een inschrijfformulier gemaakt. Alle taken zijn ingevuld.
Zo is er meer tijd voor de kinderen. De eerste dag verloopt iets anders,
omdat er leerlingen naar KSE moeten ter kennismaking. Leoni heeft de KSE
gevraagd om dat op tijd te laten weten, maar de planning moest
ondertussen worden gemaakt en de locatie worden vastgelegd. Groep 8
vertrekt in de middag naar de locatie, overdag is een programma in EttenLeur opgesteld. De OR wordt gevraagd boodschappen te doen. Volgende
week maandag wordt door de werkgroep een lijstje gemaakt. De
boodschappen moeten uiterlijk 27 juni a.s. op school zijn, dan wordt eea
vast naar de locatie gebracht. Wendy vraagt of iemand (indien nodig) mee
kan helpen om de boodschappen naar de locatie te brengen. Josien geeft
door dat Roy dat kan doen, met de bus.
Op 29 juni is de spooktocht. Dit valt samen met schoolreis. Wendy vraagt
zoveel mogelijk ‘OR-spoken’. Om 22.30u aanwezig zijn. Tip: dichte
schoenen, dikke broek, goed insmeren ivm muggen! Zelf verkleden
(griezelig), kettingzaag meenemen enz. Samantha B. wil wel schminken.
Wendy geeft tzt het adres door.
3. Avond4daagse
De werkgroep heeft de routes bekeken. Routes 2,5/5/10 km zijn totaal
anders. Bij de route 2,5 km staat geen tafel, bij 5 km staat wel een tafel en
bij 10 km wordt het tussendoortje van tevoren uitgedeeld. Verzoek aan
Marcel om van tevoren het aantal deelnemers door te geven ivm kadootjes.
Er wordt gedacht aan een fluitje. Marcel heeft gevraagd om ook aan
broertjes en zusjes e.d. uit te delen. Wendy geeft aan dat je dan het budget
in de gaten moet houden, want dan wordt geld dat ouders hebben betaald
voor hun kind dat op school zit aan andere kinderen uitgegeven. Dan liever
extra appels oid uitdelen aan broertjes en zusjes.
Er wordt geen tent opgezet, maar gebruik gemaakt van een campingtafel
met beachflags. Wat als het regent? Toch een partytent aanschaffen?
Samantha S. geeft aan dat zij er een heeft. In het verleden is het echter niet
goed gegaan met een geleende partytent, dus liever niet.
Op donderdag moet het houten kraampje voor 17.00u bij de Nobelaer zijn
ivm afsluiting van de straat. Angela vraagt of Roy dat wil vervoeren met de
bus.
Verder moet er nog iemand worden geregeld voor het stempelen bij start en
finish. Let op: school moet iedere avond worden afgemeld bij de organisatie.
Josien gaat waarschijnlijk de 10 km lopen, zij wil dat wel doen. De
stempelkaarten nog uit draaiboek van voorgaand jaar halen en Marcel
vragen om te printen.
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Hannah helpt met boodschappen doen en probeert sponsoring te regelen. Er
worden gezonde tussendoortjes geregeld.
De bezetting voor de tussenstop is ver rond.
Let op: kannen van de thee smaken naar koffie. Angela en Samantha B.
zullen de kannen schoonmaken met soda.
4. Evaluatie Koningsdag/sportdag
Het springkussen was te laat. In het vervolg het mobiele telefoonnummer
noteren van degene die het springkussen e.d. levert (nu kon het bedrijf pas
na 9.00u worden gebeld). De stormbaan en het springkussen waren een
groot succes. De kinderen hebben er ’s middags ook gebruik van gemaakt.
Het circuit in de gymzaal werd als saai ervaren. Verder was er een voetbal
clinic. Koersbal was leuk, maar wellicht volgende keer de groep splitsen, het
wachten duurde lang en omdat je niet op de matten mocht lopen was de
ruimte krap.
Wendy vraagt waarom het alleen in de ochtend was. Dan is woensdag een
betere dag. Volgende keer misschien ook een middagprogramma
organiseren?
De werkgroep is afwezig, volgende vergadering wordt dit punt verder
besproken.
Rondvraag
- Andrea vraagt of we vanuit de OR een kaart naar Leoni sturen. Wendy
kan de kaart a.s. donderdag afgeven.
- Josien vraagt wat de OR van de schoolfoto’s vindt. Wendy vindt de
groepsfoto’s niet leuk, de foto’s zijn flets. Josien en Sander zijn niet
tevreden over de foto’s. Er is niet veel tijd genomen voor de foto’s van
broertjes en zusjes. Op zoek naar andere fotograaf, evt. vastleggen in
oktober? Overleggen met Marcel, want als in oktober de schoolfotograaf
moet er nu actief gezocht worden naar andere fotograaf. De
tussenperiode is wel kort als in oktober weer foto’s worden gemaakt.
Ouders zullen dan wellicht niets bestellen. Als we voortaan kort naar de
zomervakantie de schoolfotograaf willen laten komen, moeten we de
periode een keer doorbreken.
Sluiting
Iedereen bedankt voor de aanwezigheid en inzet.
Volgende vergadering 19 juni 2017, 19.30 uur

