Ouderraadvergadering 07 maart 2018

1 Opening + Welkom:
Voorzitter heet iedereen welkom
2 Mededelingen/ Opmerkingen t.a.v. de vorige notulen:


n.v.t.

3 Mededelingen vanuit de directie/MR:








Administratief medewerkster heeft een nieuwe heup gekregen is hier nog herstellende van,
het gaat goed.
Soraya (BSO) gaat per 23 mei met zwangerschapsverlof
Peuterwerkgroep zit vol maar er komen nog wel veel aanmeldingen die niet geplaatst
kunnen worden. Er wordt gekeken of er komend schooljaar met een extra groep gestart kan
worden.
Verder wordt er alweer gekeken naar de indelingen voor het komend schooljaar, hier kan
nog weinig over gezegd worden. Wat wel al zeker is, is dat de combinatieklas 6/7 volgend
jaar 7/8 wordt.
Uitkomst stakingen => De scholen krijgen een budget werkdruk gelden en moeten over twee
jaar laten zien dat hiermee de werkdruk structureel opgelost kan worden.

4 Evaluatie Pasen


Er is niemand van de paascommissie aanwezig, wordt doorgeschoven naar de volgende
vergadering.

5 evaluatie schoolfotograaf




Positieve geluiden van de kinderen en ouders
Positief was ook dat in de Octopost aangegeven was welke klas op welke dag op de foto ging.
Vorig jaar was de groepsfoto digitaal, dit jaar was dit niet het geval. Hierover heeft een ouder
contact opgenomen met de fotograaf, nu geregeld dat het volgend jaar weer wel digitaal is.

6 Evaluatie koningsspelen




Is goed verlopen
Wel weer veel over
De school is alweer aangemeld voor volgend schooljaar

7 Schoolreis


Alles is geregeld






Snoepzakjes door Tom ’s snoephoekske
Voor een gezin of er een factuur kan komen i.p.v. een automatische incasso
Of de commissie toch nog even een alternatief wil regelen voor de groepen 1 & 2 indien het
erg slecht weer is.
Indeling gemaakt met wie voor welke groep meegaat, dit mailt Loes nog door.

8 W4D




Is niet van toepassing voor de wandelvierdaagse
In de week van de wandelvierdaagse is ook het schoolreisje voor de groepen 3 – 5
De leraren gaan (wordt nog overlegt) met een kraampje langs de weg staan met wat lekkers.

7 rondvraag/ Opmerkingen:



Op de site staat dat Edith nog voorzitter is i.p.v. Loes => Loes pakt dit op
heeft lijsten uitgedeeld, of we hier naar willen kijken en eventuele op- of aanmerkingen de
volgende vergadering willen doormailen.



Maria V, Michel en Lies nemen dit schooljaar afscheid, wat doen we hiervoor? Andere jaren
maakte Christel een mooie kaart verpakt met een kleinigheidje en een tegoedbon.

Nieuwe agenda datums:
Maandag 18 juni

: Afsluiting

