Ouderraadvergadering maandag 26 januari 2015
1. Opening:
Edith opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Contact MR/OR:
* MR heeft op 21 januari vergadering gehad en daarin is in de eerste plaats even gesproken over het
afscheid van Helmi Maas als directeur van onze school. Namens de directie komt Gerben nu in de
MR.
* De voorzitter van de MR zit draait namens de ouders mee bij de sollicitatieprocedure voor een
nieuwe directeur.
* De kleutergroepen krijgen vanaf dinsdag 27 januari ook digiborden met touch screen.
* Maurice Emonds duikt als lid van de MR in het project bouwverkeer nu er gebouwd gaat worden
op de weide bij de hoofdingang van school. Dit i.v.m. de veiligheid voor de kinderen.
* Er is gesproken over de CAO tijdens MR vergadering.
* Nog een speerpunt : de reserves die opgebouwd zijn op school voordat de fusie Fides en Zicht
bekrachtigd is blijven op onze school. Hier moet dus iets mee gedaan worden. Nu met de fusie is er
een gezamenlijke MR (GMR) ontstaan.
3. Mededelingen / opmerkingen van de vorige notulen:
* Schoolfotograaf: de ouderraad heeft alles uitgezocht en onder elkaar gezet qua prijs, materialen en
aantal foto’s. Deze samen doorgesproken en tot de conclusie gekomen dat Loes Mennen ons het
meest aanstaat. De ouderraad gaat haar bellen. Als we een ander willen moeten we wel snel
beslissen.
4. Mededelingen vanuit de directie:
* Helmie gaat per 1 maart onze school verlaten. Er volgt eerst een officiële procedure binnen de
stichting voor het zoeken naar een nieuwe directeur. Wanneer hier niets uitkomt gaat het extern. Tot
dat er een nieuwe directeur wordt aangenomen is Gerben plaatsvervangend directeur, Harm is
bovenbouwcoördinator, Ilse H. is onderbouwcoördinator en Annie is zorgcoördinator.
* 20 maart is er een afscheidsreceptie voor Helmie. Er is gevraagd of wij als ouderraad na de receptie
alles mee op willen ruimen. De receptie is van 5 uur tot half 7. Groep 8 gaat op die dag de bediening
doen. Gerben en Ilse organiseren deze dag.
* Meester Harm en zijn vrouw verwachten hun tweede kindje.

5. Kindcentrum:
* Er is hard aan de weg getimmerd. Er is een nieuwe huisstijl, logo, website. Een ouderportaal e.d. zit
er aan te komen. Tot nu toe geeft de verandering een goed gevoel. Vooral dat je met 1
telefoonnummer alles kunt bereiken.
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* Er zijn 2 ontwerpen gemaakt voor nieuw te bestellen T-shirts. Wij hebben onze voorkeur hierin
aangegeven.
* Locatie BSO in de sporthal is vanaf nu beschikbaar voor ergo, logopedie en dyslexiebegeleiding.
6. Evaluatie Sinterklaas:
* Sint bezoek: Sint en 4 Pieten was voldoende. Nu konden er ook zieke kinderen bezocht worden. Op
het einde van de dag waren er een paar Pieten niet erg enthousiast meer, dit was jammer. Het
werken met een tijdschema ging goed. Overal voldoende tijd, geen uitlopers.
Er was voldoende snoep, 4 personen hulp vanuit de ouderraad was voldoende.
Groep 1 t/m 5 kreeg een cadeautje. Voor jongens en meisjes het zelfde was wel goed bevallen.
Bonnetjes zijn bewaard zodat je nog altijd terug kunt kijken wat er dit jaar gegeven is.
Sinterklaas zag er dit jaar niet mooi uit. Dit kwam omdat alle aankleding nieuw uit de doos kwam. In
principe mag Sinterklaas zijn baard e.d. lenen van het oranjecomité. Dit is al jaren geleden
afgesproken met de gemeente.
* Schoen zetten: er waren veel kinderen die geen mandarijn lustten. Dit is erg jammer.
* Pepernoten bakken: is heel goed gegaan.
7. Evaluatie kerst:
De wensjeswand was heel veel werk maar wel erg mooi.
Ontbijt is goed verlopen. Er was wel weer veel over. Dit kwam doordat als kinderen bijvoorbeeld 5
beschuiten mee moesten nemen ouders gewoon een hele pak mee gaven.
Tijdens het ontbijt ranja drinken ging goed. Leerkrachten vonden het ontbijt wel erg lang duren maar
dit kwamt ook omdat kinderen nu pas op vrijdag een bordje en bestek mee namen. Andere jaren was
dat altijd op donderdag zodat de leerkracht de tafel alvast kon dekken.
In verband met het weer is het programma naar binnen gehaald. Dit gaf wel heel veel sfeer. Mooier
dan buiten eigenlijk.
De wensballonnen waren ook heel leuk.
8. Carnaval:
* Op donderdagmiddag heeft de onderbouw bonte middag. Kinderen komen verkleed naar school.
Alle groepen mogen hierbij optreden. Wanneer iedere groep klaar is met optreden mogen ze vanaf
het podium meteen doorlopen naar de kraampjes voor ranja en een snoepje.
* Op vrijdag hebben we dit jaar weer de scholenoptocht. Organisatie ligt in handen van Gerben.
Wanneer de groepen terug komen krijgen ze van de ouderraad een broodje worst en drinken. Deze
in de klassen brengen. Onderbouw is om 12 uur uit, bovenbouw heeft continurooster tot half 3.
* Op vrijdagmiddag is er een bonte middag voor de bovenbouw. Om 13 uur komen de
carnavalsverenigingen op bezoek. Ieder klas mag voor deze middag een top 3 van muziek noteren die
dan gedraaid wordt. De kinderen krijgen een braskaart waarmee ze 2x ranja, 1x snoep en 1x chips
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kunnen halen. De kinderen van de carnavalsverenigingen krijgen een kaartje waarmee ze 1x ranja en
1x chips of een snoepje kunnen halen.
9. Thema-avond:
Deze wordt gehouden op maandag 23 maart van half 8 tot half 10. Dit jaar is gekozen voor het thema
sport en beweging. Rob Vesters is sportdocent in het Canisius ZKH. Hij verzorgt deze avond.
De thema’s zijn:
- Bewegingsarmoede bij de jeugd
- Overgewicht bij kinderen
De kosten van deze avond zijn €100,00. Dit wordt betaald door MR en Ouderraad.
10. Rondvraag:
Helmie: zij bedankt iedereen voor de inzet en geeft aan dat ze heel trots is op de ouderraad.
Note:
Op woensdag 28 januari heeft de directie en enkele leden van de ouderraad overleg gehad met de
LOC (Locale Ouder Commissie) van voorheen Fides.
LOC is vooral een adviesorgaan, te vergelijken met bij ons de MR.
Peuterwerk heeft werkgroep voor activiteiten.
Afgesproken beetje bij beetje peuters en bso te betrekken bij activiteiten .
Voor nu zijn Pasen en Octopusdag gekozen om de peuters erbij te betrekken.
Hierbij wordt gedacht aan Pasen (speurtocht voor de oudste peuters) en de Octopusdag (voor alle
peuters).
Hierover contact leggen met de peuterspeelzaal door de betreffende commissie.
Octobieb en Octopodium : peuters bij betrekken ( dit gebeurt al).
Octopodium : alleen als er geen ouders mogen kijken en op een andere dag dan vrijdag.
Aanspreekpunt van LOC is Claudia Schrievers. c.schriever@fideskinderopvang.nl
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