Ouderraadvergadering donderdag 17 maart 2016
1. Opening:
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Mededelingen / opmerkingen van de vorige notulen:
 Met sinterklaas geen twee reserve kadootjes meer kopen per groep.
 Ruzie op speelplaats geweest, indien dit nog voorkomt de directie dit laten weten.
Leraren zullen beter opletten tijdens surveilleren.
3. Mededelingen vanuit de directie/MR:
 Aangegeven aan de MR: Houding t.o.v. de tablet – snappet tablet.
 Tineke van de Boom valt in voor Marlies van Dooren di met zwangerschapsverlof is.
 Tijdens de studiedag gaan de leraren kijken naar: de visie van het kindcentrum besproken
 14 april inschrijfmiddag avondvierdaagse: 15:30 in de aula.
4. Sponsorloop:
 Woensdag 23 maart, bij heel slecht weer wordt het een week verzet.
 Koffie en thee wordt door de ouderraad verkocht.
 Er worden ook foto’s gemaakt.
5. Pasen:
 Voor gr. 1 & 2
 Paashazen: 2 x
 schminkers
6. Koningsdag:
 De school is weer aangemeld om mee te doen met koningsdag.
 Er zijn dan ook een aantal jubilarissen:
M. Schuijers-Beelen
25 jaar
S. Mulders
25 jaar
G. van Boxtel
25 jaar
G. Bergmans-Donkers 40 jaar
7. Rondvraag.
 Ouderportaal: er worden dubbele afspraken gemaakt, en er zijn mails niet goed
teruggekomen.
 Octopodium: de tijden veranderen: de eerste groepen liepen uit zodat de tweede groepen
hun voordracht niet konden doen op het podium (werd opgevoerd in de klas) wegens
tijdgebrek.
Er was ook veel rumoer tijdens het optreden waardoor de kinderen niet goed te horen
waren.
 Ouderportaal: zandloper blijft staan waardoor het voor de ouder thuis niet duidelijk is of de
leraar de melding wel gezien heeft.
Als er nieuwe berichten binnenkomen krijgt Loes geen melding op haar telefoon.

 Kledinginzameling: Kan er iemand helpen met het naar buitendragen van de kledingzakken
maandag.
 Probeer zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij activiteiten, zeker de activiteiten waarvoor je in
de commissie zit. Voor hulp zoals schminken, paashaas of andere activiteiten mogen er ook
mensen van buiten de ouderraad gevraagd worden.
 Vacature: wie wil de nieuwe voorzitter worden? Startdatum: 5 september 2016.

Datum volgende ouderraadvergadering maandag 23 mei 2016, 20.30 uur:
1) Opening
2) Mededelingen / opmerkingen n.a.v. de vorige notulen
3) Mededelingen van de directie/MR
4) Evaluatie Sponsorloop
5) Evaluatie Pasen
6) Evaluatie Koningsdag
7) Schoolreis
8) Avond wandelvierdaagse
9) Rondvraag en sluiting

Vergaderdata schooljaar 2015-2016:
 Maandag 23 mei 2016 (Schoolreis, Avond Wandel Vierdaagse)
 Woensdag 13 juli 2016

