Ouderraadvergadering maandag 29 september 2014
1. Opening:
Edith opent de vergadering en heet iedereen welkom. In het bijzonder Sylvis van Lieshout als nieuw
ouderraadslid.
2. Contact MR/OR:
* Juf Dorien neemt afscheid van de MR. Hier voor in de plaats komt Juf Heike bij de MR.
* Het IKC gaat per 1 januari van start. Op 30 september gaat de directie met een aantal mensen van
de MR in Rosmalen kijken naar een IKC.
* Het inspectierapport is binnen en ziet er goed uit.
* Er is een mogelijke fusie tussen Zicht en Fides op komst. Zodra hier meer over bekend is volgt er
meer info.
3. Mededelingen / opmerkingen van de vorige notulen:
 Het was nog de vraag of we bij de Supercoop nog altijd 5% korting krijgen nu er een nieuwe
eigenaar in is gekomen. Dit is dus wel het geval.
4. Mededelingen vanuit de directie:
 Morgen is het de laatste werkdag van meester Frans. Hij is de enige die gebruik heeft
gemaakt van de mogelijkheid om eerder te stoppen om zodoende jongeren een kans op een
baan te gunnen. In de aula wordt Frans toegezongen door de hele school.
 Juf Josiene heeft een zoontje genaamd Just.
 Juf Marlies heeft een zoontje genaamd Morris.
 De directie zou graag zien dat er vanuit de ouderraad iemand de coördinator is van de
klassenouders. Christel geeft aan dat ze dit wel wil zijn. Aanstaande woensdag komt in de
octopost een overzicht van de taken van de klassenouder en daarbij een vermelding dat de
klassenouders bij vragen bij Christel terecht kunnen.
 Gerben geeft aan dat ze een idee hebben voor trakteren met verjaardagen voor de kinderen
van de bovenbouw op school. Er komen vaak ongezonde dingen die getrakteerd worden. Het
wordt steeds gekker. Het idee is om op school 5 grote potten snoep neer te zetten en
wanneer een kind jarig is mag hij daar voor de hele klas snoep uit gaan halen. Door de
bijdrage van de ouders iets te verhogen kan dit bekostigd worden. De meningen in de
ouderraad zijn nogal verdeeld over dit idee. We gaan er over nadenken en informeren bij
vrienden/kennissen en komen er de volgende vergadering op terug.
5. Octopusdag 2014/2015:
Deze wordt gehouden op 15 oktober. Het thema van deze dag is: De Octopus bruist van de energie!
Meester Arthur doet een opleiding voor techniekcoördinator. Een van zijn opdrachten is het
organiseren van een techniekdag. Deze dag geeft Mad Science drie shows.

Er worden deze dag 17 lokalen gebruikt en in ieder lokaal zijn 2 spellen. De school wordt
onderverdeeld in 3 klusters. Dus het is een rouleersysteem. Er zijn al veel ouders die zich opgegeven
hebben om te helpen maar er mogen er altijd meer zijn.

6. Rondvraag:
Er wordt gevraagd of het niet beter is om een oproep voor een nieuw ouderraadslid apart te sturen.
Het lijkt erop dat de octopost niet goed genoeg gelezen wordt en dat er daarom niemand op
reageert. Er had zich ook deze keer niemand aangemeld. Door Juf Adrie is uiteindelijk iemand
geregeld. Het beleid van school is om info zoveel mogelijk te clusteren en niet allemaal met losse
briefjes te werken. Ook ontstaat het idee om voortaan met de inloopavond ook een tafel neer te
zetten van de ouderraad waar enkele ouderraadsleden uit kunnen leggen aan mensen wat de taken
zijn. Dan hebben ze ook meteen een gezicht bij de ouderraad. Evt. een foto erbij van de ouderraad!
Er wordt aangegeven dat ze in Handel op de basisschool zulke mooie schoolfoto’s maken. Niet
gewoon het standaard recht toe, recht aan. Gerben kijkt na of er met de huidige fotograaf al
afspraken zijn gemaakt.
Er wordt aangegeven dat er niet teveel eetbaars en drinkbaars op zolder op voorraad hoeft te staan.
Dingen gaan over de datum en nu staan er flessen ranja die aan het kristalliseren zijn. Deze kunnen
weggegooid worden.
Er wordt aangegeven dat het meenemen van schriften naar huis door de kinderen niet nodig lijkt. Er
komt door het jaar heen voldoende mee naar huis om te kijken hoe netjes een kind op zijn schriftje
is. Als het alleen het tekenboek en 1 of 2 schriftjes is is het eigenlijk voldoende. Hier over zijn de
meningen verdeeld. Gerben geeft aan dat als het niet nodig is dit niet erg is want het geeft voor de
leerkrachten wel altijd heel veel rompslomp.

