Agenda Ouderraadvergadering nr. 4 Ouderraad d.d. 14 Januari Aanvang 19.30
uur
Voorzitter:
Carola
Secretaris:
Carina
Aanwezig:
Angela, Sander, Edwin, Samantha
Aanwezig van het team:
Marcel en Femke
Afmeldingen:
1.
Opening en vaststellen definitieve agenda
2.
Goedkeuring Notulen en actielijst
a.
Notulen d.d. 12 november
*
b.
Actielijst: iedereen graag zijn akties nakijken en Carina mailen of er nog
*
akties voor je zijn ja of nee en zo ja, wat is afgewerkt. Afspraak Carina
ontvangt voor 21-1-2016 van een ieder hier een mail over.
c.
Bijgewerkte lijst hulpouders
*
Nieuw overzicht en bestand
3.
Mededelingen en post
a.
Directie
**
Mededeling:
● In groep 4-5 zijn er in korte tijd, 2 kindjes weggevallen uit de klas.
Marcel vraagt om onrust geluiden te onder scheppen en met hem te
delen. Daarnaast kan niet alle informatie gegeven worden ivm
Privacy.
● Inspectiebezoek aangevraagd als stichting. 1x per 4 jaar gebeurd dit
bij alle scholen.
Manier van kijken was voorheen beoordelend en inspectie wilt nu
meekijken om te zien wat scholen er aan doen om kwaliteit zelf te
verbeteren.
Nieuw is dat ook inspectie in gesprek wenst te gaan met ouders,
● Nieuw Thema voeding, komen nog een aantal cursussen, voorlezen
en ook vanuit GGD.
b.
Vanuit en voor de Medezeggenschapsraad
**
c.
Voorzitter OR:
**
● Er wordt op korte termijn gezocht naar een nieuwe voorzitter voor de *
OR, zodat Carola deze nog huidig schooljaar kan inwerken.
●

d.
e.
f.

Zie infobrief gebruik email adres, nogmaals bijgevoegd als bijlage in
de email waarin ook deze notulen is verstuurd.
Secretaris
Penningmeester
● Momenteel van 44 kindjes nog geen ouderbijdrage ontvangen.
Aankomende week zal er een herinneringsbrief meegegeven worden.
OR-leden
Angela: heeft website bekeken, foto op zn kop, wordt aangepast door Marcel
voor 2-1-2016. Angela zal het checken:)
Angela geeft aan, dat zij benaderd wenst te worden door de werkgroepen
wanneer er sponsoring nodig is van AH in Hoeven.
Edwin: deadline nieuwe schoolkrant is verstreken, helaas niks ontvangen.
Deze graag voor 16-1-2016 aanleveren.

**
**
**

4
a.
b.
c.

5.

6.

*
**
***

Werkgroepen
Draaiboek Kerst: Positief afgesloten
Schoolreis: Edwin laat schoolreis vallen als werkgroep. Sander coordinator
en Samantha als OR-lid.
Carnaval, laatste Stand van zaken: Alles loopt, ranja en chips worden
opgehaald bij AH in Hoeven. Samantha dank voor de Carnavalsversiering.Is
rustig en overzichtelijk. 7 hulpouders nog nodig, Smink-ouders zijn geregeld.
Or-leden zijn benaderd.
Rondvraag
Femke: leuk om deel te nemen
Sander: Akties: graag input vanuit de gehele OR-groep. Aantal ideeen die
benoemt zijn: Theelichtjes mbt moederdag, muffins bakken ivm thema
voeding. Marcel zal dit bespreken in het team, en uiterlijk
aanleveren/aangeven in het volgende OR-vergadering, zo ook alle Or-leden
hier over nadenken en uiterlijk volgende vergadering aandragen.
Sluiting
20.55 uur wordt de vergadering gesloten
Volgende vergadering 18 Februari
Bijgesloten
Mondeling
volgt separaat

