Ouderraadvergadering 13 juli 2016.

1. Mededelingen / opmerkingen vorige notulen
 Evaluatie schoolfotograaf :
Veel al positieve reacties op de foto’s, foto’s waren prijzig was geen pakket voordeel,
er was gebruik gemaakt van foto shoppen dit toelaten of niet, opletten bij tweelingen
dat deze meegenomen worden in broertjes/zussen foto, duidelijk afspraak maken
over terug komen voor zieke kinderen, samenwerking was erg goed verlopen,
terugkoppeling van Bob de fotograaf was dat er erg veel geschoven werd door
leerkrachten en dat geeft veel onrust. Komt nog een terugkoppeling in de octopost
voor op of aanmerkingen van de ouders.

2. Mededelingen van de MR/directie
 MR : deze hadden geen bijzonderheden
 Directie :
- Positief over de visie ouder avond, hier gaan ze komend schooljaar volop mee aan
de slag. De kernbegrippen van de visie worden : Relatie – Uitdaging – Talent
- Verkeer : het voet/fiets pad richting ‘aan de loop’ blijft een punt waar de school
boven op zit bij de gemeente. Gemeente is in afwachting van het bouwbedrijf v.
Grunsven deze hebben de grond gekocht en gaan daar bouwen. Als de bouw
gestart is gaan ze de infrastructuur aanleggen en de gemeente hoopt dat het pad
daar dan in meegenomen wordt.
3. Evaluatie schoolreisje
 Groep 1-2 :
- Positieve reacties van ouders en leerkrachten over binnenspeeltuin Monkey
town.
- Snoepzak vervangen voor iets gezonds is ter sprake gekomen, dit vlgd jaar
meenemen
- Overwegen om vlgd jaar binnen speeltuin vast te leggen, dat er bij slecht weer
voor die dag al iets geregeld is en het schoolreisje niet verzet hoeft te worden.
- Tip van een ouder : bij monkey town in Veghel kun je de speelhal afhuren voor 4
euro p.p en mogen de kinderen hun eigen eten meenemen.
 Groep 3-4-5 :
- Dierentuin was erg leuk geweest, wel afhankelijk van het mooie weer was weinig
mogelijkheid tot binnenspelen/zitten.
 Groep 7-6 :
- Efteling was erg leuk geweest, wel druk in het park. Waren ook erg laat pas in het
park waardoor de tijd erg kort wordt.
- Volgend jaar meenemen om evt eerder aan te rijden, poort van de efteling gaat
om 9.30 uur open.
 Algemeen schoolreisje :
- Er is een reactie gekomen van een ouder over het wel of niet hebben van een
bepaald certificaat bij de busmaatschappij voor het vervoeren van schoolreisjes.

-

Dit wordt opgepakt en besproken met de Wit. Ervaringen met busmaatschappij
de Wit zijn verder erg positief.
Voor de groepen 3-4-5-6-7 misschien niet meer verzamelen in de klassen maar op
het schoolplein zodat het vertrek wat vlotter verloopt.

4. Planning / verdeling voor het nieuwe schooljaar
- Volgend jaar bestaat de Octopus 15 jaar en wordt de octopusdag vervangen door
een jubileum feest. De octopusdag zal daarna iedere 5 jaar weer terug komen.
Datum voor het jubileum feest staat nog niet vast.
- Karin neemt de taakverdeling op zich en zorgt dat er een nieuw schema komt. Dit
op volgorde van wanneer de activiteiten plaatsvinden binnen het schooljaar.
- De eerste ouderraadvergadering staat gepland op woensdag 5 okt. 2016.
5. Rondvraag
- Er wordt aangegeven dat ze binnen de MR werken met een Dropbox of
ondedrive, is dit ook iets voor de ouderraad. Karin gaat bekijken wat kan en
mogelijk is en wat mag wat betreft internet veiligheid.
- In in Gemert hebben ze de Roefeldagen. Dit is een dag voor kinderen uit groep 8,
ze gaan dan echt binnen een bedrijf meedraaien en niet alleen kijken. Gerben is
daar ook al mee bezig en gaat dit bespreken.
- Aandachtspunten voor het nieuwe schooljaar :
Voor de herfstvakantie beginnen met sinterklaasviering te organiseren, was dit
jaar te laat.
De traktatie invulling bespreken bij de volgende vergadering, dit meenemen in de
agenda.

