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Ouderraad
Basisschool De Springplank
Notulen Ouderraadvergadering nr. 6 Ouderraad d.d. 4 februari 2019
Aanvang 19.30 uur
Voorzitter:
Sander
Secretaris:
Andrea
Aanwezig:
Evelien, Angela, Kirsten, Olesya, Fatima
Aanwezig van het team:
Wendy
Afmeldingen:
1.
Opening en vaststellen definitieve agenda
Eva is vandaag bij de vergadering aanwezig om te bekijken of ze de OR wil
komen versterken.
2.
Goedkeuring notulen en actielijst
a.
Notulen vorige vergadering
Laatste 2 notulen akkoord.
b.
Actielijst
Op 15 maart a.s. staat de open dag/pannenkoekendag gepland, maar dan is de
landelijke stakingsdag voor de leerkrachten. Vanuit Stichting Leersaam wordt
besloten of school dan wel of niet open is. Marcel informeert ons hier verder
over.
Jumbo actie: er is geen mail ontvangen en hierover heeft niemand verder iets
gezien of gehoord. We gaan ervan uit dat deze actie dit jaar niet wordt
gehouden.
c.
Lijst hulpouders
Sander werkt de lijst binnenkort bij.
3.
Mededelingen en post
a.
Directie
- Juf Diana is voorlopig niet aanwezig op school wegens
privéomstandigheden. Zij wordt vervangen door juf Suzie. De taken van
juf Suzie worden overgenomen.
- Verzoek van het team om de kerstspullen in de OR-kast op te ruimen.
- Op 28 maart a.s. komt de Inspectie naar school in verband met het
predikaat Excellent. Zij gaan graag in gesprek met leden van de
ouderraad. Dit is ’s middags van 13.45u tot 14.15u. Andrea kan daarbij
zijn.
- Carin en Barry zitten in werkgroep Koningsdag. Omdat zij allebei nieuw
zijn, zal Marcel bijspringen.
- Praktisch verkeersexamen groep 7 is vanaf dit schooljaar anders. Alle
scholen starten op de Vleer. De gemeente en VVN zijn hierbij betrokken,
de routes worden uitgestippeld. Alles gaat gedigitaliseerd, leerlingen
fietsen op tijd en nummer. Het examen is 8 en 9 april. Er zijn 2
(hulp)ouders nodig op 8 april voor de Springplank, er is een
bijbehorende voorlichtingsavond op 4 april. Het is belangrijk dat
degenen die 8 april helpen daarbij zijn, vooral omdat het de eerste keer
is. Fatima kan waarschijnlijk, Kirsten misschien. Fatima zoekt iemand
die op 4 en 8 april kan.
Verzoek om dit punt op de actielijst te noteren. Ook op de actielijst
noteren het verkeersdoolhof begin oktober. Dan zijn ook 2 hulpouders
nodig.
b.
Vanuit en voor de Medezeggenschapsraad
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- Geen bijzonderheden.
Voorzitter OR
- Hoe gaat school om met ‘klimaatstaken’ van leerlingen, speelt dat hier
op school? Wendy geeft aan dat dit niet leeft op school.
Secretaris OR
- Vervanging na dit schooljaar
Andrea heeft een oproep opgesteld. Deze wil ze volgende week door
Marcel laten versturen. Daarbij het verzoek om aan de kleuterjuffen te
vragen de oproep extra onder de aandacht te brengen bij de ouders.
Penningmeester
- Svz ouderbijdrage
2e herinneringsbrief is uitgedeeld voor 13 leerlingen. In de brief is
opgenomen dat er geen plaats voor schoolreis/kamp wordt gereserveerd
als niet wordt betaald. Voor een leerling uit groep 1/2 die halverwege
het schooljaar is begonnen is een eerste herinneringsbrief verzonden.
Evelien heeft een overzicht van leerlingen die nog gaan starten dit
schooljaar. Ze overlegt met Marcel wanneer ze deze ouders aanschrijft.
Betalen in termijnen is mogelijk, dit staat ook in brief vermeld.
Werkgroepen
1. Kerstmis, evaluatie/def. Draaiboek
Zie draaiboek.
2. Carnaval
Studenten van de Rooi Pannen organiseren carnaval. Er komen 30
studenten ’s middags om diverse spellen te doen. Het thema is 1001 nacht.
In de klaslokalen wordt een en ander georganiseerd (karaoke café,
schminken, spellen). Hulpouders zijn bij deze activiteit alleen nodig voor
het versieren.
Een leraar van de Rooi Pannen (Mark) heeft op school een rondleiding
gehad van Olesya. Zij hebben ook gesproken over de carnavalsviering.
Vandaag is het draaiboek ontvangen. Er zijn 20 spellen bedacht. Verder
moet dit nog afgestemd worden. Het ontvangen draaiboek is een eerste
opzet, de werkgroep kan daar op- en aanmerkingen op geven. De
gezamenlijke afsluiting in de grote hal staat er nog niet in, dat wordt nog
gevraagd.
Versieren grote hal: via Hanneke afstemmen met Hofstee. 15 februari
wordt er versierd.
Leraar Mark heeft zelf vroeger gymles gegeven. Hij stelde voor om ook
sportdag door de studenten te laten organiseren. Hij wil onze school als
eindexamenproject voor de leerlingen gebruiken. We spreken af dat we
eerst afwachten hoe het met carnaval verloopt. Als dat goed gaat, dan kan
werkgroep Koningsdag dit in overleg met Marcel verder oppakken.
3. Pannenkoekendag
Hierover is nog niets bekend. Deze dag is op 15 maart a.s., maar dan is
ook de landelijke stakingsdag.
4. Koningsdag, vervanging Patrick
Andrea wil wel coördineren, maar vraagt of iemand anders het draaiboek
wil bijhouden.
5. Avond4daagse
De ouderraadmailbox in de gaten houden in verband met een uitnodiging
voor de info avond.
Rondvraag
Eva: ze is niet tevreden over de schoolfotograaf. De kinderen stonden niet mooi
op de foto, net of er geen tijd voor is genomen. Evelien heeft vorig jaar contact
gehad met schoolfotograaf Regina. In december heeft zij een mail ontvangen
met de vraag of zij schoolfoto’s kan komen maken. Een pakket is bij haar
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duurder. Een losse foto is wel goedkoper. Evelien laat weten dat we geen
interesse hebben. Oriënteren op andere fotograaf of Dick Diks?
Angela: er komen nog steeds ouders met fietsen op schoolplein. Marcel zou dit
met de beheerder opnemen en nog een keer in de nieuwsbrief zetten.
Misschien ook een extra bericht op klasbord zetten?
Kirsten: als ze komt helpen bij schoolzwemmen wordt de deur niet geopend na
het aanbellen. De beheerder heeft een kastje bij, maar het bereik is niet goed.
Sluiting
Volgende vergadering: donderdag 14 maart 2019 om 19.30 uur.

