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Voorzitter:
Secretaris:
Aanwezig:

nr. 2 Ouderraad d.d. 26 september 2017

Sander
Andrea
Samantha S. (later), Angela, Fatima, Olesya (eerder
weg), Evelien, Wasan (later), Samantha B., Patrick
Aanwezig van het team:
Marcel
Afmeldingen:
1.
Opening en vaststellen definitieve agenda
Patrick Kuijken is vanavond aanwezig. Hij heeft interesse om bij de OR te
komen. Samantha B. komt vanavond afscheid nemen.
2.
Goedkeuring Notulen en actielijst
a.
Notulen vorige vergadering
Geen opmerkingen.
b.
Actielijst
Evelien mailt de financiële stukken naar de MR. Andrea zorgt voor het juiste
mailadres.
Samantha zal in de loop van dit jaar een MR vergadering bijwonen. Een MR-lid
zal ook een keer bij onze vergadering aansluiten.
Verzoek aan allen: check website op taalfouten, lay-out, links e.d.
Marcel vraagt bij de kleuterjuffen na of er nog behoefte is aan verkleedkleding.
Zo ja, dan wordt een oproep in de nieuwsbrief geplaatst.
We hebben een nieuwe groepsfoto gemaakt.
c.
Lijst hulpouders
Marcel heeft de eerste stapel hulpouderformulieren aan Sander gegeven.
Sander gaat deze verwerken. Marcel zal de leerkrachten vragen om bij de
ouders onder de aandacht te brengen om de formulieren ingevuld in te leveren.
3.
Mededelingen en post
a.
Directie
- Evaluatie startgesprekken: het team was positief, de opkomst was veel
beter, het is door ouders als prettig ervaren. Alleen voor kinderen die
net gestart zijn volgen de startgesprekken kort op het intakegesprek. Er
is een aparte informatie avond gehouden voor de ouders van groep 8.
- Staking: 80 tot 85% van alle scholen gaat 5 oktober a.s. staken. Alle
scholen in Etten-Leur staken. Er zijn afspraken gemaakt met de
kinderopvang, scholen die staken moeten dit regelen. Eerst is bekeken
of er genoeg leerkrachten waren om school open te houden. Dat was
niet het geval. Veel ouders hebben begrip voor de staking.
- Op school blijft het stabiel. Er blijven nieuwe aanmeldingen
binnenkomen. Iedereen lijkt nu op zijn plek te zitten. Er is nog geen
nieuws omtrent een extra lokaal. Mogelijk krijgt de MR hier een rol in.
b.
Vanuit en voor de Medezeggenschapsraad
- De MR is dit jaar begonnen met een opfriscursus vanuit VOO. Verder
geen bijzonderheden.
c.
Voorzitter OR
- Geen bijzonderheden.
d.
Secretaris OR

-

e.

f.

4

5.

KvK: Josien en Samantha B. zijn uitgeschreven, Evelien is als
penningmeester ingeschreven. Patrick zal nog worden ingeschreven.
- Iedereen heeft de draaiboeken voor het komend schooljaar gehad.
- Huishoudelijk reglement: Artikel 7.4 is iets aangepast, Andrea stuurt het
reglement naar Marcel om op de website te plaatsen.
- Wordt het kamp betaald vanuit de spaarrekening? Daar is geen rekening
mee gehouden bij de begroting 2018. Evelien en Andrea pakken dit
samen op.
Penningmeester
- Svz ouderbijdrage: er zijn 36 betalingen binnen. Evelien zal een
standaard herinnering opstellen. Daarin een korte termijn hanteren van
bijvoorbeeld 2 weken. In de brief ook vermelden dat de eerste
activiteiten al worden voorbereid en dat daarvoor voorschotten moeten
worden betaald.
- Overdracht bank: Evelien en Samantha maken een afspraak voor
overdracht van de bank.
OR-leden, mededelingen?
Samantha B. bedankt iedereen voor de fijne samenwerking. Vanaf de zijlijn
blijft zij graag meehelpen.
1. Stukje schoolkrant 26-10, wie?
Evelien wil dat wel doen, dan kan zij ook inspelen op het belang van het
betalen van de ouderbijdrage. 26 oktober a.s. inleveren bij Marcel.
2. Partytent gecheckt?
De partytent wordt volgende week woensdag gecheckt, 4 oktober a.s.,
8.45u, door Sander, Angela, Andrea en Evelien.
3. Vacature OR-lid.
Patrick Kuijken is vanavond aanwezig. Eind van de vergadering geeft hij
aan als OR-lid aan de slag te gaan. Welkom Patrick!
4. Schoolfotograaf.
Olesya heeft een naam van de fotograaf van de KSE, maar zij is al weg. We
vragen na welke fotograaf bij de KSE komt.
Angela heeft 2 namen (Yaja en Liefs Yvonne). Zij zal bellen wat de kosten
voor de foto’s zijn. Mogelijke schoolfotografen worden op de app gezet,
verzoek aan iedereen om te beoordelen zodat we een keuze kunnen
maken. Graag reactie binnen een week. Uiterlijk 13 oktober a.s. wil Marcel
de keuze weten.
Werkgroepen
1. Acties
Kleding inzamelen is op dit moment geen optie ivm ruimtegebrek voor
opslag.
Een ander idee is het verkopen van kerstkransjes, kerstkaarten of een
sponsorloop of rommelmarkt houden. Een rommelmarkt is meestal geen
succes. De Hofstee heeft wel eens een kerstkaartverkoop gedaan. Marcel
stuurt de informatie naar ons door. Kerstkaart verkoop en sponsorloop
heeft op dit moment de voorkeur.
Doen we nog iets met de kerstballen die Josien heeft doorgestuurd? Het is
een leuk idee om daar bijvoorbeeld kerstwensen op te schrijven.
Werkgroep Kerst overlegt met Nadja en Bas (28-9 mail voor Nadja en Bas
naar Marcel gestuurd).
Rondvraag
- Vraag vanuit de overblijf: ze komen mensen te kort. Weten wij iemand?
Je ontvangt een vrijwilligersbijdrage van € 8,00. Eigen kinderen kunnen
gratis overblijven. Er eten regelmatig ouders in het park, misschien
kunnen zij worden gevraagd. Wat wordt er verwacht? Er is 1
pedagogisch medewerker van Kober met 3 vrijwilligers op een bepaald
aantal kinderen. Om 12.00u op school zijn, dan wordt afgesproken wie
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bij welke groep staat en wie mee naar buiten gaat. Dinsdag en
donderdag zijn de drukste dagen. Fatima en Samantha hebben
interesse. Kober neemt contact met hen op. Marcel plaatst ook oproep
in de schoolkrant.
- Vandaag is blijkbaar de wijkagent gebeld door school. Meerdere
kinderen hebben daar thuis iets over verteld.
- Voortaan weer vergadering om 19.30u, dan kan Olesya langer bij de
vergadering zijn. Haar danslessen zijn verplaatst van donderdag naar
dinsdag. Samantha zal niet altijd op tijd aanwezig zijn.
Sluiting
Sander sluit vergadering. De volgende vergadering is dinsdag 31 oktober a.s.,
19.30 uur.

