Ouderraadvergadering maandag 1 juni 2015
1. Opening:
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. In het bijzonder Berry v.d. Wetering
die met ingang van het nieuwe schooljaar de nieuwe directeur wordt van kindcentrum Octopus.
Berry stelt zichzelf voor en alle ouderraadsleden doen ook een voorstelrondje.
2. Contact MR/OR:
MR heeft op 13 mei j.l. weer vergadering gehad. Hierin zijn de reserves die de school nog heeft weer
besproken. Dit punt wordt voorlopig nog op de agenda gezet.
Er is gesproken over nieuwbouwplan basisschool Regenboog en Uilenspiegel. MR maakt zich zorgen
om de verkeersdrukte tijdens de verbouwing en de veiligheid van onze kinderen. Binnenkort wordt
er een bijeenkomst gehouden hierover met MR, gemeente, directie, verkeersouders en
personeelsleden. Iedereen van de ouderraad die zich hier graag bij aan wil sluiten is welkom.
Verder is er gesproken over de formatie voor schooljaar 2015-2016. De grootte van de klassen blijft
een hot item binnen de MR.
3. Mededelingen / opmerkingen van de vorige notulen:
* Het laat thuis komen van de kinderen uit groep 7 doordat ze werkjes nog niet afhebben is in het
team besproken. Kinderen die gewoon door werken en hun werk niet afkrijgen hoeven in het vervolg
minder te maken. Voor kinderen die steeds met andere dingen bezig zijn geldt dat ze het werk wel af
moeten hebben.
* Veel toetsen i n groep 7: dit is niet minder dan in groep 8 maar in groep 8 is er bijv. een toets
aardrijkskunde terwijl groep 7 een toets topo heeft en een toets tekst. Voor groep 7 is het leren nog
nieuw en kan dan heel veel zijn terwijl groepers 8 al meer gewend zijn.
* Vechtspelletjes zijn in het team besproken. Team is hier alert op. Het is soms wel moeilijk te
bepalen wanneer het moment van ingrijpen is, omdat jongens nu eenmaal drukker spelen dan
meisjes. Ze moeten wel lekker jongen kunnen zijn.
* Hoofdpijnklachten is niets meer mee gedaan. Gerben vraagt in het team na of er meerdere
kinderen zijn die vaak hoofdpijnklachten aangeven.
4. Mededelingen vanuit de directie:
* Binnenkort wordt het schoolplan voor de komende 4 jaar weer opgesteld.
* Volgend jaar wordt gestart met passend onderwijs. Dit houdt in dat als ouders hun kind aanmelden
dat ze dan eerst een vooraanmelding doen. De school heeft dan tijd om na te gaan of er iets
extreems met een kind aan de hand is. Er kan dan gekeken worden of Octopus een goede school is of
dat er een advies is voor speciaal onder wijs.
*Op 1 juli wordt het afscheid gevierd van meester Willy en juffrouw Diny. Willy stopt er helemaal
mee op school en Diny blijft achter de schermen nog werkzaam bij Octopus.
* Op 26 juni trouwt juffrouw Daisy. Er wordt namens de ouderraad een kaartje gestuurd.
5. Evaluatie carnaval:
* Er is inmiddels nog geen evaluatie geweest met het carnavalcomité maar de signalen zijn er dat het
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allemaal goed georganiseerd was. Optocht is goed verlopen. Bezoeken van de carnavalsverenigingen
zijn goed verlopen. Deze waren niet te lang aanwezig, zodat er nog volop gefeest kon worden nadien.
6. Thema-avond:
Deze is in verband met te weinig aanmeldingen niet doorgegaan. Er wordt aangegeven dat er in
Volkel op de basisschool altijd gewerkt wordt met workshops waar ouders zich voor op kunnen
geven. De opkomst is daar altijd heel groot. Gerben vraagt dit na en vraagt evt. de draaiboeken.
7. Evaluatie Pasen:
Er is nog geen evaluatie geweest, alleen per mail. Team was heel tevreden. Door de regen is de
speurtocht binnen gehouden. Er is gezocht in een spelparcours met een ei op een lepel. De eieren
hebben we gratis gekregen van Mark Janssen. Daar kunnen we ze ook volgend jaar weer halen.
8. Evaluatie afscheid juf Helmi:
Deze dag was ontzettend goed geregeld. De high-tea voor Helmi zag er ontzettend gezellig uit. Ieder
kind had 8 hapjes gemaakt en dat was voldoende. Helmi heeft heel erg genoten deze dag!
9. Evaluatie koningsspelen:
Kinderen moesten vaak lang wachten voordat ze aan de beurt waren om een spel te spelen en
werden daar heel vervelend van.
Het drinken van ranja was een ‘activiteit’. Volgende keer kun je dit beter combineren met het
moment van vrij spelen in de zandbak.
Tijdens de diverse spellen waren er diverse kinderen die een schaafwond of andere verwonding
hadden. De koude compres was continu in gebruik. Was dus een drukte in het keukentje. Tip voor
volgend jaar: EHBO-punt waar verkoelende gel gebruikt kan worden en pleisters voldoende zijn.
Het blijkt steeds moeilijker te zijn om ouderhulp aan te komen. Hier wordt ook vaak te laat naar
gevraagd waardoor ouders op het werk geen vrij meer kunnen krijgen. Het idee van Gerben is om in
het begin van het schooljaar al in de Octopost aan te geven op welke datums welke activiteit is en
waar ouderhulp bij gevraagd wordt. Zo kunnen ouders al tijdig vrij vragen.
10. Evaluatie schoolfoto’s:
Er kwamen best wel wat negatieve reactie naar voren na het verkrijgen van de schoolfoto’s en
daarom is er in de Octopost een oproep gedaan dat mensen via de mail van de ouderraad hun
bevindingen konden aangeven.
Hier is erg goed op gereageerd. De voornaamste klachten waren dat de klassenfoto’s voor een raam
zijn gemaakt waardoor je de fotograaf of andere dingen in de raam zag weerspiegelen. Ook hadden
de kinderen op de klassenfoto’s erg bleke gezichten.
Bij de portretfoto’s was niet altijd gekeken naar de kleur van de achtergrond. Achtergrond was wit en
als je dan een kind het met witte kleren dan kijkt dat heel flets.
Natuurlijk waren er ook ouders die zeer tevreden waren. Vooral de nieuwe pose werd goed
ontvangen.
Vanuit het team kwamen dezelfde reacties naar voren. Zij gaven wel aan dat de fotograaf niet terug
komt voor zieke kinderen. Dit deed de vorige wel.
De koppenfoto’s van groep 8 zijn nog niet geleverd. Hier wordt achteraan gegaan. Ook wordt er
meteen een afspraak gemaakt voor het ophalen van de briefjes en het plannen van een evaluatie
met de fotograaf. Iemand van de ouderraad probeert hierbij aanwezig te zijn.
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11. Schoolreis:
Alles is geregeld.
12. Rondvraag:
* Er wordt aangegeven dat er op de speelplaats gesproken wordt over het terug komen van
schoolzwemmen. Groep 2 van de Regenboog doet dit sinds kort en veel ouders vragen zich af of
Octopus daar in mee gaat. Dit is vooralsnog niet gepland.
* Er wordt aangegeven dat er na school vaak kinderen over de balustrade bij de kweektuintje (op het
platdak) hangen. Dit ziet er eng en gevaarlijk uit. Gerben bespreekt dit in het team.
*De samenstelling van de ouderraad is op de website nog niet aangepast. Dit gaat gebeuren.
* Er wordt aangegeven dat er tegenwoordig heel veel fouten in de Octopost staan.
* Er wordt aangegeven dat de kinderen blijkbaar bij het overblijven geen pasta/hagelslag meer op
hun brood mogen omdat dit ongezond is. Kinderen krijgen wel na het overblijven een snoepje.
Gerben geeft aan dat dit niet zo is maar dat het met grote koeken steeds meer uit de hand liep
waardoor er voortaan beloond wordt bij een gezonde maaltijd.
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