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Ouderraad
Basisschool De Springplank
Notulen Ouderraadvergadering nr. 1 d.d. 17 september 2015 Aanvang 19.30
Voorzitter:
Wendy
Secretaris:
Carola
Aanwezig:
Angela, Carina, Deborah, Samantha, Sander,
Aanwezig van het team:
Marcel
Afmeldingen:
Edwin
1.
Opening en vaststellen definitieve agenda
2.
Goedkeuring Notulen en actielijst
De notulen worden goedgekeurd
a.
Vergaderschema 2015/2016
22 oktober 2015 / 12 november 2015 / 10 december 2015 / 14 januari 2016
/ 18 februari 2016 / 24 maart 2016 / 21 april 2016 / 19 mei 2016 / 16 juni
2016 / 14 juli 2016
Het vergaderschema wordt vastgesteld
b.
Actielijst
De actielijst wordt vastgesteld
3.
Mededelingen en post
a.
Directie
 Nieuwe schooljaar goed gestart, wel wat rommelig door wat nieuwe
leerlingen en leerlingen die niet meer terug zijn gekomen.
 Voor het eerst een 4/5 en 5/6, de eerste weken zijn dan vaak lastig.
Heeft even tijd nodig. Is extra aandacht voor
 ICT plan is in werking gegaan, alle computers van de leerkrachten zijn
vervangen, morgen ook de computers in de gangen en voorbereiding
voor installatie laptops.
 De 1 oktober datum moet weer doorgegeven, we zijn weer gestegen
in leerlingenaantal, dit jaar bijna 140.
b.
Vanuit en voor de Medezeggenschapsraad
 Gisteren is de eerste MR vergadering geweest
 Er zijn twee nieuwe leden, Madelon en Nienke vervangen Hanneke en
Bibiche. Vanuit de ouders zijn dit dezelfde mensen gebleven.
c.
Voorzitter OR
 geen
d.
Secretaris
 geen
e.
Penningmeester
Definitief jaarverslag 2014-2015 / nog laatste bonnetjes; vanuit het kamp is
de laatste rekening binnenkomen. De definitieve versie wordt aan marcel
gestuurd.
f.
OR-leden
 Vraag is of de bestanden niet als ODS versturen maar Excel
 Vraag om een kwartiertje later te beginnen, we kijken voorlopig even
aan.
4
Werkgroepen
a.
Voorstel werkgroep indeling (let op Carnaval OR ism coördinator team)
wordt vastgesteld
Draaiboek sjabloon en werkwijze
b.
Werkwijze wordt toegelicht. De draaiboeken van vorig jaar met het sjabloon
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van dit jaar worden aan de coördinatoren gestuurd.
Schoolfotograaf
16 februari op dinsdag de hele dag
Avondvierdaagse
Er is nog geen duidelijk beeld over hoe dit dit jaar gaat. Marcel komt hier
later op terug
Hulpouders
Brief en lijst hulpouders
Brief gaat met de informatie over de informatie avond mee. Vraag om die
avond in te leveren.
Sander en Carina maken samen een bestand voor de registratie van
hulpouders. Bedoeling is dat er een overzicht komt waarin meteen duidelijk
uit blijkt voor welke activiteiten ouders gevraagd en gekomen zijn iin een
duidelijk jaaroverzicht met het oog op de schoolreis
Vrijwillige ouderbijdrage
Brief ouders en tijdschema
De brief gaat mee naar de ouders, er is een strak schema van herinneringen
opgesteld.
Informatie Website
De nieuwe site wordt op dit moment getest. 19 oktober is er een studiedag
waarop de nieuwe site in de lucht gaat. Het kan zijn dat de komende periode
de informatie vanwege de verbouwing iets minder up to date is.
Info avond 22 september
Er is goed gesproken over de invulling met het team. Dit jaar is de avond
zonder kinderen. Het doel van de avond is dat de leerkrachten de tijd hebben
met de ouders te communiceren en nieuwe ouders vinden het ook prettig om
praktische informatie te krijgen. Van 19.00-21.00 uur is de hele school open,
daarnaast is voor elke klas een tijd waarin de ouders in de eigen klas worden
verwacht. Dit is ongeveer 20 minuten per klas, met een powerpoint vanuit de
juf.
Vanuit de Ouderraad een standje met informatie die er moet liggen. Dit
betreft het huishoudelijk reglement en het jaarverslag inclusief begroting.
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De uitslag van de verkiezingen wordt de infobrief gecommuniceerd
Verkiezingen
We hebben dit jaar een extra OR lid. Hiertoe is besloten omdat volgend jaar
Carola aftreed als penningmeester en secretaris omdat Jake van school gaat.
Carina gaat dit jaar zich al vast inwerken op deze taken.
Rondvraag en Sluiting
Honden; er wordt wederom gevraagd om de problematiek van de honden te
bespreken.
Volgende vergadering 22 oktober 2015 wordt gesloten om 20.20
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