Postadres:
Postbus 497
4800 AC Etten-Leur
Bezoekadres:
Kraanvogel 22
4872 SB Etten-Leur

Telefoonnummer:
076-5040422
E-mailadres:
despringplank@stichtingleersaam.nl
Site:
www.springplankettenleur.nl

Notulen Ouderraadvergadering nr. 7 Ouderraad d.d. 12 april 2021
Aanvang 19.30 uur (via Teams)
Voorzitter:
Kirsten
Secretaris:
Walter
Aanwezig:
Patrick, Evelien, Olesya
Aanwezig van het team:
Yvonne
Afmeldingen:
Kelly, Fatima
1.
Opening en vaststellen definitieve agenda
Kirsten heet iedereen welkom
2.
a.

Goedkeuring notulen en actielijst
Notulen vorige vergadering: geen opmerkingen

b.

Actielijst: Zie actielijst

c.

Lijst hulpouders:
- de moeder van Kay en Bobbie moet van de lijst af. Beide kinderen gaan
naar De Hofstee.
Mededelingen en post
Directie
- De formatie van de groepen voor volgend schooljaar is rond. Er zullen
dan geen combiklassen meer zijn. Na de meivakantie zal dit
gecommuniceerd worden naar de ouders.
- Vanuit de overheid wordt subsidie verleend om achterstanden vanwege
corona weg te werken. De school zal een en ander inzichtelijk moeten
maken. Vanuit de overheid wordt een ‘menukaart’ opgesteld waaruit de
school vervolgens kan kiezen voor wat betreft interventies. Inhoud van
de ‘menukaart’ is nog niet bekend.
- De instroomgroep (Femke) doet het heel goed. De kinderen gaan snel
vooruit. Ook de stagiair bij Jolanda doet goed haar best. Na de
meivakantie start ook een stagiair bij Leny.
- Met de MR is het coronaprotocol doorgenomen. Deze is nu weer up to
date. Er wordt nog niet versoepeld.
- Yvonne overlegt met Ellen (Hofstee) over de fietsenstalling en het
kapotte gras.
- Er is overleg geweest over de onrust in het park. Yvonne kon daar niet
bij zijn maar zal bijgepraat worden door Ellen (Hofstee).
Vanuit en voor de Medezeggenschapsraad
Voorzitter OR
- Communicatiematrix: Bedoeld om de communicatie tussen OR en school
wat meer te stroomlijnen en Yvonne een beetje te ontlasten. Bedoeling
is per werkgroep ook vanuit het team een leerkracht als coördinator aan
te wijzen. Communicatie binnen werkgroep is belangrijk, zonder eerst
met Yvonne te overleggen etc. Ook is het belangrijk om eerst met
Yvonne te communiceren over nieuws naar buiten.
Secretaris OR

3.
a.

b.
c.

d.

-

e.

4

Avondvierdaagse: Deze gaat dit jaar vanwege corona niet door. Wel
wordt een alternatief geboden waarbij ieder vanuit huis zelf kan
wandelen. Door een stukje in Het Gekwaak kan dit nog eens onder de
aandacht gebracht worden.
Penningmeester
- Vrijwillige ouderbijdrage en sponsoring bo en vo: vanaf 2021 mogen
leerlingen waarvoor geen vrijwillige ouderbijdrage is betaald niet meer
uitgesloten worden van deelname aan activiteiten. De herinneringsbrief
zal hierop aangepast moeten worden. Daarnaast is het niet meer
toegestaan dat gesponsord wordt zonder dat daarvoor een
tegenprestatie wordt geleverd. Als tegenprestatie is het ook mogelijk om
een melding te doen in de nieuwsbrief van school. Als de sponsor niet
genoemd wil worden dan dient een en ander als gift omschreven te
worden.
- Ouderbijdrage: er zijn 159 betalingen gedaan. In de begroting is
rekening gehouden met 165 leerlingen. Evelien levert bij Yvonne een
lijst je aan wie nog niet betaald heeft.
Werkgroepen
- Paasactie: Het concept draaiboek is besproken. Besproken is dat ten
aanzien van de OR een winst is begroot van 500 euro. De overige winst
gaat naar de kinderraad. Een deel zal gereserveerd worden en een deel
kan besteed worden. Het deel dat wordt gereserveerd zal binnen een
bepaalde tijd besteed moeten worden. Idee is om een deel van die extra
winst ook te besteden aan thematisch onderwijs. Yvonne zal bij de
leerkrachten nagaan waar behoefte aan is.
- Koningsdag: Het concept draaiboek is besproken. De leerkrachten willen
graag beginnen met peperkoek. Evelien vraagt zich af of dat verstandig
is in verband met de pinda allergie van Sem. Zij vraag nog na wat wel of
niet kan.
- Schoolreis: Samen met Arto Laros wordt gewerkt aan een programma.
Een aantal dingen in de offerte zijn niet leuk of kunnen niet. Er wordt
nog naar alternatieven gezocht/gevraagd. Reptielenhuis De Aarde is
gevraagd om een show te geven. Deze valt echter af. Een andere optie
is nog een roofvogelshow. Er moet nog nagevraagd worden of dat ook
bij slecht weer kan. Walter vraagt nog na wat de mogelijkheden zijn van
een goochelshow. Yvonne oppert nog een science show.
- Kamp: Het verblijf bij de scouting in Oud Gastel is al vastgelegd. Het is
nog onzeker of het door kan gaan.

5.

Rondvraag
- Evelien: is de allergielijst nog up to date? De huidige lijst is van
november. Dit wordt nagevraagd bij Kelly.

6.

Sluiting

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

