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Ouderraad
Basisschool De Springplank
Agenda Ouderraadvergadering nr. 4 Ouderraad d.d. 30 november 2017
Aanvang 19.30 uur
Voorzitter:
Sander
Secretaris:
Andrea
Aanwezig:
Evelien, Angela, Wasan, Olesya, Patrick
Aanwezig van het team:
Marcel
Afmeldingen:
Fatima
1.
Opening en vaststellen definitieve agenda
Geen bijzonderheden.
2.
Goedkeuring Notulen en actielijst
a.
Notulen vorige vergadering
De naam Evelien staat verkeerd geschreven. Andrea past dit aan.
b.
Actielijst
Geen bijzonderheden.
c.
Lijst hulpouders
Er zijn geen wijzigingen, de huidige lijst is actueel. Silvia Schets heeft een e-mail
gestuurd om 15 november te komen helpen, maar geen reactie gehad. Deze mail
is niet bekend bij de werkgroep. Er is ook geen mail naar haar gestuurd, het is
onduidelijk of zij op het overzicht hulpouders staat. Sander kijkt dit nog na.
3.
Mededelingen en post
a.
Directie
- E-mail adressen op website toevoegen  Marcel pakt dit op. Graag ook de
wijzigingen voorzitter/penningmeester doorvoeren.
- Inval voor leerkrachten wordt echt een probleem. Marcel heeft hier onlangs
een brief over gestuurd naar de ouders. Binnen de stichting heeft Marcel de
extra taak om een invalpool te maken van medewerkers van Stichting
Leersaam. Nu wordt met een vervangingsbureau gewerkt. Vervangers
worden overal ingezet en er zijn niet genoeg vervangers beschikbaar.
School heeft de luxe dat er bijna elke dag een onderwijsassistent is die kan
invallen. Ook Angelique en Marcel kunnen indien nodig een groep
overnemen. De volgende stap is om kinderen te verdelen over andere
groepen, maar als er 3 leerkrachten tegelijk ziek worden, wordt het echt
een probleem. De Wet Werk en Zekerheid speelt daarin een rol en er
komen minder mensen van de Pabo. De meeste studenten gaan
doorstuderen voor Voortgezet Onderwijs.
- Morgen gaat er een brief mee naar ouders dat het goed mogelijk is dat er
op 12 december a.s. wordt gestaakt. Waarschijnlijk doen weer alle scholen
uit Etten-Leur mee. Op 6 december a.s. wordt duidelijk of er echt gestaakt
wordt.
- Sander vraagt nog naar de situatie mbt de wijkvereniging. Dit heeft verder
geen invloed op school, het is alleen niet prettig voor de samenwerking.
b.
Vanuit en voor de Medezeggenschapsraad
- De MR bekijkt de begroting voor 2018; welke verplichte documenten moet
school inleveren bij de gemeente/inspectie e.d. Laatst heeft de MR scholing
gehad wat de taken zijn, wanneer advies moet worden gegeven en
wanneer instemming moet worden gegeven.
c.
Voorzitter OR
- Geen bijzonderheden.
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Secretaris OR
- In- en uitschrijving/wijziging functie bij Kamer van Koophandel is geregeld.

e.

Penningmeester
- Svz ouderbijdrage
Op dit moment zijn 121 betalingen ontvangen. Dat is meer dan
voorgaande jaren het geval was. Evelien spreekt af dat Marcel de ouders
die nog niet hebben betaald benadert. Welk moment is handig? Sander
vindt dat er geen rekening met de dure decembermaand moet worden
gehouden. School heeft ook juist nu veel kosten. Evelien stelt een tweede
herinnering op. Marcel mailt deze aan de betreffende ouders. Evelien levert
de brief eind volgende week aan.
- Overdracht bank
Overdracht van Josien naar Evelien is helemaal rond.
Overstappen heeft geen prioriteit, maar Evelien wil nog wel nagaan wat
mogelijkheden zijn bij andere banken.
OR-leden, mededelingen?
1. Kandidaten OR functie: voorstel Marcel om een losse brief te sturen naar de
ouders. Andrea stelt de brief op. Sander merkt op dat we ook tijdens het
versieren voor Kerst en tijdens de Kerstviering ouders kunnen benaderen.
2. Schoolfotograaf (klachten/opmerkingen/verbeterpunten)
Fatima gaf al snel aan dat er klachten waren. Olesya heeft van 1 moeder
gehoord dat zij niet tevreden was over de foto’s. Sander vraagt of er
meerdere signalen zijn. Dat lijkt niet het geval, maar Andrea geeft ook aan
dat de foto’s van haar zoon niet spontaan zijn. De fotograaf heeft in een snel
tempo foto’s gemaakt. Maar daar is de prijs ook naar. Angela stelt voor de
fotograaf over twee weken te bellen voor terugkoppeling en om te vragen of
er voldoende foto’s zijn besteld. Het tempo van de fotograaf was voor school
wel prettig, het was geen rommelige dag. Het was alleen koud voor de baby’s
om buiten te wachten toen de broer/zus-foto’s werden gemaakt, maar het is
de bedoeling dat de fotograaf volgend schooljaar in september komt.
3. Uitbreiding schoolkrant hoe en wat
Wasan heeft het idee om iedere keer een kind uit een andere groep vragen te
stellen waar dan een stukje van wordt geplaatst. Afgesproken wordt dat per
schoolkrant 1 groep aan de beurt is. De leerkracht mag dit verder zelf
invullen. Voorstel van Marcel is om te beginnen met 1 groep per schoolkrant
om te kijken hoe dit loopt.
Werkgroepen
1. Sinterklaas
De oproep voor verkleedkleding heeft tot niets geleid. Sander stelt voor om de
oproep nog een keer in de schoolkrant te plaatsen. Andrea heeft laatst een
tekst naar Marcel gemaild. Marcel zal dit in de eerstvolgende schoolkrant op te
nemen.
Het draaiboek is duidelijk. Alles is goed gegaan met Voorpiet en schoenkado’s.
Samantha Bosman en Fatima zetten drinken/bekertjes/fruit en taai taai klaar
a.s. maandag. Silvia Schets wil Sinterklaas schminken.
Andrea vraagt Marcel om de moeders die naar zieke kinderen willen rijden a.s.
dinsdag zsm te laten weten of dat wel of niet nodig is. Verder heeft een
‘schminkmoeder’ gevraagd of haar zoon daarbij mag zijn. Dit heeft niet de
voorkeur. Andrea bericht de moeder hierover.
Tip voor het team: klassenkado’s via Lobbes bestellen als de OR tegen
inkoopprijs in kan kopen. Volgend jaar voor de herfstvakantie de kado’s
bestellen. Dit jaar waren meerdere kado’s niet meer (in de benodigde
aantallen) verkrijgbaar.
2. Kerst
De werkgroep heeft een afspraak gehad met Nadja en Bas. De ouders worden
gevraagd om hapjes te maken. In de klas wordt overlegd wat de kinderen
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willen eten. Marcel bespreekt de Kerstviering morgen met Nadja en Bas. 7
december heeft de werkgroep een vervolgafspraak. Het is de bedoeling dat
ouders tijdens de Kerstviering buiten op het schoolplein een drankje en een
hapje krijgen. Marcel stelt voor om halverwege de avond te kijken of er veel
hapjes over zijn in de klassen en die dan bij de ouders uit te delen om te
voorkomen dat er veel over blijft. Andrea merkt op dat er een hoeveelheid kan
worden aangegeven op de lijst voor de hapjes. Evelien en Olesya hebben een
vuurkorf die we die avond mogen gebruiken.
De werkgroep controleert de guirlandes nog voor a.s. woensdag of die aan
vervanging toe zijn. HK Home Collection (Edwin Kerkdijk) heeft
Kerstversiering gedoneerd. Marcel geeft aan dat school ook wil meebetalen als
er Kerstversiering nodig is.
3. Acties
Het pakket voor de kaarten is binnen. Na de Kerstvakantie worden de kaarten
uitgedeeld aan de kinderen met de vraag in het thema feest/verjaardag een
tekening te maken. De kinderen krijgen een A4-vel waarop ze een tekening
maken. Het duurt 2 tot 3 weken voordat de kaarten gedrukt retour komen.
Van iedere tekening krijgt een kind 8 pakketjes van 8 kaarten. De kaarten
kosten € 6,00 per pakket. € 2,00 van ieder pakket is voor school. Niet
verkochte setjes worden weer opgehaald.
Voor welk doel wordt geld ingezameld? Het luchtkussen en de stormbaan
tijdens de sportdag zijn vorig jaar erg goed bevallen. Sander stelt voor bewust
na te denken over het doel van de kaartenactie. In de volgende vergadering
komen we erop terug.
Wasan vraagt om leerlingoverzicht en het logo van school. Marcel zorgt
hiervoor.
4. Schoolreis
De eerste ideeën zijn besproken binnen de werkgroep en worden voorgelegd
aan de OR. Het budget is na de laatste vergadering lager gezet, maar we
moeten even in de gaten houden of dat ook uitkomt.
Rondvraag
Geen vragen.
Sluiting
Sander sluit de vergadering. De volgende vergadering is 14 december a.s. om
19.30 uur. NB: deze vergadering is niet doorgegaan. De eerstvolgende
vergadering is 18 januari.

