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Ouderraad
Basisschool De Springplank
Notulen Ouderraadvergadering nr. 8 Ouderraad d.d. 12 april 2018
Aanvang 19.30 uur
Voorzitter:
Marcel
Secretaris:
Andrea
Aanwezig:
Evelien, Angela, Patrick, Fatima
Aanwezig van het team:
Marcel
Afmeldingen:
Sander, Olesya, Wasan
1.
Opening en vaststellen definitieve agenda
Geen bijzonderheden.
2.
Goedkeuring Notulen en actielijst
a.
Notulen vorige vergadering
Geen bijzonderheden.
b.
Actielijst
Angela neemt contact op met schoolfotograaf. Angela kan eind september/begin
oktober een afspraak inplannen.
De bakken voor de OR-kast zijn aangeschaft en alles is opgeruimd!
Andrea heeft een tekst opgesteld ivm de nieuwe wet privacy. Deze tekst is
opgenomen in de mail naar de hulpouders voor Koningsdag. Het is de bedoeling
deze tekst in iedere mail aan hulpouders op te nemen.
Er is een nieuwe brief gegeven aan de ouders van leerlingen die in de tweede helft
van het schooljaar zijn begonnen ivm het verkeerde bedrag ouderbijdrage.
c.
Lijst hulpouders
Sander heeft de laatste versie gemaild.
3.
Mededelingen en post
a.
Directie
- Na de stakingsdagen is een bedrag vrijgekomen om onder andere extra
mensen in te zetten. Marcel heeft een gesprek met het team gehad om te
bekijken waar school behoefte aan heeft, bijvoorbeeld onderwijsassistenten,
extra ondersteuning e.d. Het team denkt daarover na. Na de meivakantie
kunnen de plannen in kaart worden gebracht.
- De leerkrachten met een jaarcontract hebben al gehoord dat ze volgend
schooljaar op de Springplank kunnen blijven.
b.
Vanuit en voor de Medezeggenschapsraad
- Voor de MR is het nu een drukke tijd. De MR begint met de voorbereidingen
voor het nieuwe schooljaar, zoals het opstellen van de begroting, het
zorgplan, het jaarplan, de jaardoelen, de schoolgids.
c.
Voorzitter OR
- Afwezig, maar geen bijzonderheden.
d.
Secretaris OR
- Geen bijzonderheden.
e.

f.

Penningmeester
- Svz ouderbijdrage
Evelien heeft geen extra betalingen na vorige vergadering ontvangen. Nog 2
leerlingen die later in het schooljaar zijn begonnen hebben niet betaald.
Evelien maakt hiervoor een herinneringsbrief. Marcel spreekt de andere
ouders nog een keer aan.
OR-leden, mededelingen?
Geen bijzonderheden.
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5.
6.

Werkgroepen
1. Acties
De kaarten zijn terug ontvangen en zien er leuk uit. We moeten even goed
nadenken hoe we dit gaan aanpakken. De kaarten moeten contant worden
afgerekend en niet verkochte kaarten moeten worden terug ingeleverd, anders
wordt dit van het totaalbedrag gehaald. De kaarten worden na de meivakantie
uitgedeeld met een begeleidende brief. Deze zal Marcel opstellen. Marcel neemt
nog contact op met kaart in actie om te vragen hoe het werkt met afrekenen
e.d. De kaarten worden op 14 mei uitgedeeld en de kinderen krijgen twee
weken de tijd om te verkopen.
Marcel deelt op de Facebookpagina van school nog een keer de Jumbo actie.
2. Koningsdag
Het draaiboek wordt kort besproken. Donderdagmiddag moeten de
ontbijtpakketten worden opgehaald bij Jumbo. Wasan kan dit doen, maar heeft
een kleine auto en weet niet of ze alle dozen mee kan namen. Sander kan pas
om 18.00 uur. Marcel moet toch bij de Toverlaars zijn, hij zal de
ontbijtpakketten ophalen. Wasan, Olesya en misschien Fatima kunnen
donderdagmiddag helpen met het klaarzetten voor het ontbijt en eventueel
klaarzetten van de spellen voor de onderbouw. Voor de bovenbouw is karate,
bootcamp en dansen geregeld. De stormbaan en het luchtkussen worden al om
6.30 uur gebracht. Marcel heeft Wesley hiervoor gevraagd. Angela zal de
boodschappen halen en brengt ’s middags de ijsjes naar school. We spreken af
om woensdag nog een keer bij elkaar te komen om de laatste punten te
bespreken.
3. Avond4daagse
De werkgroep is al een keer bij elkaar geweest. Na de meivakantie wordt dit
snel opgepakt.
Rondvraag
Geen vragen.
Sluiting
De volgende vergadering is 24 mei om 19.30 uur.

