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Notulen Ouderraadvergadering nr. 4 Ouderraad d.d. 7 december 2020
Aanvang:
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Voorzitter:
Kirsten
Secretaris:
Walter
Aanwezig:
Kirsten, Evelien, Patrick, Kelly, Fatima, Walter
Aanwezig van het team:
Yvonne
Afmeldingen:
Olesya
1.
Opening en vaststellen definitieve agenda
Kirsten heet iedereen welkom
2.
a.

Goedkeuring notulen en actielijst
Notulen vorige vergadering: Evelien heeft verzocht notulen en actielijst eerder
door te sturen.

b.

Actielijst: Zie actielijst

c.

Lijst Hulpouders: Tijdens Sinterklaas hebben voornamelijk ouders die op de
reservelijst staan meegeholpen. Kelly stelt voor de reservelijst ook in de app
groep te plaatsen. Patrick is niet direct voorstander. Hij zegt liever te gaan voor
een vaste groep ouders (mensen die hebben aangegeven eigenlijk altijd te
kunnen). Wanneer nodig worden aanvullen ouders van de reservelijst ingezet.
Yvonne sluit zich hierbij aan. Afspraak blijft zoals eerder afgesproken. Volgend
jaar mogelijk gebruik maken van Parro om met de ouders te communiceren.
Voorstel om voor de reservelijst vast gebruik te maken van Parro. Mensen zijn
eerder geneigd gebruik te maken van Parro dan van mail.

3.
a.

Mededelingen en post
Directie:
- Verkeer: Kelly en Dris staan tegenwoordig bij de oversteek om alles veilig
te laten verlopen. Gevraagd om vrijwilligers die dit ook af en toe willen
doen. Wordt door ouders gewaardeerd dat dit wordt gedaan. Vrijwilligers
hoeven niet vanuit de OR te komen. Graag zelfs iemand vanuit Hofstee.
- Drukte: Voorstel MR weer deels gebruik te maken van het schoolplein.
Yvonne is niet direct voorstander. School is dan verantwoordelijk. Mogelijk
idee om park in te delen in zones per groep (verzamelplaats). Nu lastig
omdat de staat van het park toch ook beïnvloed wordt door het weer, plus
dat het belerend is. Ander voorstel is om de schooltijden meer spreiden.
Veel weerstand vanuit teams en moeilijk te regelen met Kober. De drukte
concentreert zich met name ter hoogte van de oversteek nabij de
voetbalkooi. Daar stroopt het op (men gaat daar staan kletsen). Idee Kelly
om een aantal groepen (wellicht kinderen die ter hoogte van de oversteek
de trap op gaan) gebruik te laten maken van de hoofdingang.
- Kinderraad: De kinderen willen meer kanjeractiviteiten. Daarnaast willen ze
graag weer eens een sponsorloop. Afgesproken is dat de OR met een lijstje
met goede doelen komt (shortlist) en dat de kinderen vervolgens het
uiteindelijke goede doel daarui kiezen. Walter doet een voorzet voor de
shortlist (5). Ideeen zijn altijd welkom. 27 januari volgende Kinderraad.

-

Voorstel van Evelien is om te inventariseren onder kinderen of er ideeën
zijn. Yvonne vindt het wel lastig om dan een keuze te maken.
Ouderbijdrage: formulieren zijn meegegeven.
Sponsoren voor Het Gekwaak: Verzocht is om vanuit de OR een stukje te
schrijven over Sinterklaas. Patrick pakt dit op.

b.

Vanuit en voor de Medezeggenschapsraad
-

c.

Voorzitter OR
-

d.

Secretaris OR
- Het aangepaste huishoudelijk reglement is rondgemaild. Afgesproken is dat
iedereen dit voor de volgende vergadering heeft bekeken.
- Kinderraad: Aanvullend op wat Yvonne aan heeft gegeven:
1. Kinderen willen graag helpen bij het de paaseiactie (inpakken).
2. De kinderen willen graag iets doen op gebied van milieu/dieren.
Wellicht een idee om hier, bij een passend thema, een themadag
mee te vullen. Walter heeft Patrick gevraagd hier eens samen over
na te denken.
3. De kinderen hebben aangegeven graag eens naar het bos te gaan
of een klimbos. Wellicht hier rekening mee houden bij de
activiteiten bij de schoolreis.

e.

Penningmeester:
- Boven budgettaire uitgaven: voor Sint en Kerst zijn inkopen gedaan die
langer meegaan. Deze zijn nu betaald vanuit het budget van de werkgroep.
Gezien het saldo op de spaarrekening is dit niet noodzakelijk. Dit geeft
meer ruimte. Wel dienen er spelregels te zijn: vooraf voorstel vanuit
werkgroep, dan beslissing OR. Ook eisen vanuit kwaliteit (daadwerkelijk
voor meerdere jaren). Evelien stelt een format op voor het doen van een
‘aanvraag’.
- Betalingen ouderbijdrage: Er zijn 40 herinneringen verstuurd - 13 nog
gehad, 27 niet betaald. Totaal betaald 143.
- Reservering van het kamp is overgemaakt naar spaarrekening.
- Brief over betalingen: In het briefhoofd is het algemeen mailadres van de
OR gehanteerd. Gevolg is dat nu ieder lid eventuele vragen over betalingen
kan inzien. Liever enkel inzicht hierin voor Yvonne en de penningmeester.

4

Werkgroepen
- Sinterklaas: Het was een succesvolle dag. Kinderen hadden veel tijd met
de Sint. Het was minder chaotisch dan wanneer de Sint in de klas komt.
Voor de OR was er vrij weinig te doen gedurende de dag. Het draaiboek is
bijna rond. Waarschijnlijk is binnen budget gebleven. Veel gesponsord door
Dirk. Evaluatie met Suzie en Leny op maandag 14 december.
Discussie over samenwerken met OR Hofstee. Loopt niet altijd even
gemakkelijk. Vanuit de ene kant zou het goed zijn om samen te werken
(aankoop gezamenlijke dingen), maar als er juist door samenwerking extra
discussie ontstaat dan houdt het op.
Evelien: graag melden waar gebruik is gemaakt van bovenbudgetaire
gelden.

-

Kerst: Organisatie voor de dag zelf is rond. School is versierd. Veel
positieve berichten over gehad. 16/18 december wordt alles opgeruimd.
Mogelijk is er een manier om de slee elders op te slaan. Fatima vraagt na
of opslag in een loods in Roosendaal mogelijk is. Tijdelijk opslaan op school
is mogelijk.
Evelien: graag melden waar gebruik is gemaakt van bovenbudgetaire
gelden.

-

Carnaval: Afspraak inplannen voor werkgroep.

5.

Rondvraag
Evelien: extra week Kerstvakantie? Waarschijnlijk niet (licht aan bericht vanuit
kabinet).

6.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering

Vergaderdata dit jaar: 31-8, 1-10, 16-11, 7-12, 21-01, 1-3, 12-4-, 17-5, 10-6, 12-07

