Bestuursvergadering Oudervereniging - woensdag 11 oktober om 20.00 uur
Aanwezig:

Afwezig:

Angelique van Schaik, Carla van Zwam, Caroline Hendriks, Marcha
Sperna Weiland, Richard de Ruiter, Natascha Keijzers, Manuela
Janssen, Linda Arissen, Ed van de Belt, Miranda Walraven
Tamara Balvers
Notulen: 11 Oktober 2017

Agendapunt

Aandachts
punt voor

1. Opening
2. Vaststellen van de
agenda
3. Vaststellen van de
notulen

Richard opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Agenda wordt vastgesteld.

4. Ingekomen stukken en
mededelingen
(w.o. lief en leed)

Tamara Balvers neemt tijdens de ALV afscheid van de
Oudervereniging. Marcha zal zorgdragen voor presentjes.

5. Notulen MR

De notulen van de MR d.d. 3 juli zijn doorgenomen en voor
kennisgeving aangenomen. Geen vragen / opmerkingen hierover.

6. overleg Henk OV

Linda
 Gesproken over geld sponsorloop en wie wat gaat bestellen.
Linda pakt dit verder op en gaat het speelgoed bestellen.
 Gesproken over mogelijke onderwerpen (cito
leerlingvolgsysteem, snappet, klassekracht en social media) voor
Ouderbijeenkomst aansluitend aan ALV. In 2018 zal ook een
bijeenkomst plaatsvinden over IKC en continurooster, dus vraag
is of we nu wel een avond aansluitend aan ALV moeten
organiseren.
 IKC: bouw start waarschijnlijk februari/maart. Voorjaar 2019
hopelijk klaar.
 Continurooster: De Wijzer en de Leeuwenkuil willen hierin
gezamenlijk optrekken en uitgangspunt is dat ze bij het nieuwe
IKC één lijn willen volgen. Dit wordt of gelijke schooltijden of
continurooster.
Ter voorbereiding van de ALV zijn de realisatiecijfers zo goed als
klaar. Natascha is nog bezig met de begroting. Daar waar mogelijk
haalt ze de cijfers uit de kwaliteitskaarten en/of in overleg met de
leden van de werkgroepen. Uitgangspunt zijn 260 leerlingen dit
schooljaar (worden er circa 270). We komen nog tekort. Bag2school
nog aanpassen. Minder leerlingen dus CJP aanpassen.
Uitgangspunt is 46 groep 8 leerlingen voor kamp en afscheid.
Het streven is om 18 oktober de cijfers gereed te hebben voor de
OV leden.
Op de maandag of dinsdag voor de ALV zal Marcha proberen een
afspraak in te plannen met Natascha en Karin van Gelder en Marian Marcha
de Rijk voor de kascontrole.
Aan Henk doorgeven dat incasso’s eind oktober en begin november
worden geint en daarover een stukje in het Brulletin plaatsen.

7. Financiën / begroting

De notulen van 6 september 2017 worden zonder wijzigingen
vastgesteld.
Marcha
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8. PR MR & OV

De nieuwe website is overzichtelijk en actueel. Actualiteit kan nog
verbeterd worden (bijv. school dicht bij staking).
Marcha checkt of notulen op de website staan en neemt anders met
Kitty contact op over hoe dit op te pakken.

9. Planning en
taakverdeling OV

Herziene versie (v3) van taakverdeling wordt doorgenomen.
Voor nu akkoord. Het vraagteken bij Pasen nog laten staan.
Wellicht wordt het meegenomen met Goede Doelen.

10. ALV

Richard zal ter voorbereiding de verkieslijst + agenda + uitnodiging
gereed maken. Tevens zal hij dit ook aan Henk verzenden voor het
brulletin. Carla en Manuela stellen zich verkiesbaar. Tamara gaat
OV verlaten en Miranda zal als nieuw lid worden voorgedragen.
Besloten wordt om aan de ALV geen informatie-avond voor ouders
te koppelen. De reden hiervoor is dat in 2018 een avond
georganiseerd zal worden met als onderwerp IKC en
continurooster.

11. KBW

Ed geeft aan dat hij een mail heeft gestuurd naar de organisatie die
schrijvers organiseren bij de KBW. Zij reageren niet. De schrijver
komt dus niet in de KBW maar Ed gaat er achteraan dat het
geregeld wordt.
De zwerfkast met boeken is ingericht, maar loopt nog niet echt.
Tijdens de KBW lezen kinderen uit verschillende groepen elkaar
voor tijdens de inloop. Dit wordt heel enthousiast ontvangen.

12. Bag2school / Goede
Doelen

13. Sinterklaas

De inzameling van de Bag2school-zakken vindt dit jaar plaats in de
witte barrak. Voordeel is dat de deur open kan blijven en dat de
ruimte dus niet continu bemand hoeft te blijven.
Tijd voor stukje in de Waalkanter was te kort, nu Bag2school
vervroegd is. Een stukje in Blik op BL is wel gelukt en er is
gebleken dat veel mensen dit lezen.
Volgende inzameling staat gepland van 5 tot en met 7 april 2018.
Linda checkt of deze datum kan.
Budget van vorige keer, daar gaat helft van naar de voedselbank en
de helft wordt speelgoed van gekocht. Linda pakt dit op.
De werkgroep heeft een evaluatiegesprek gehad met Joris en
aangegeven dat het Thema van Sintjournaal ook wordt doorgevoerd
in thema voor school. Joris is daar over aan het brainstormen en zal
daar een kostenneutralen draai aangeven. Joris zorgt voor de foto’s
en de muziek. Met Pietengym geen zwarte zolen in de Rosmolen.
Cadeautjes zijn uitgezocht. Miranda stuurt notulen van
evaluatiegesprek nog aan Joris.

14. Kerst

De werkgroep heeft afgesproken om na de herfstvakantie bij elkaar
te komen.
Dorothé vraagt bij Henk na of de iedereen op vrijdag gelijk uit kan
zijn.

15. Sponsoring

-

16. Rondvraag




Ed vraagt wie het GGD formulier ingevuld heeft. Nog niet
heel veel mensen hebben dit ingevuld. Het is best een lange
lijst.
Aangegeven wordt dat als je meerdere kinderen op school
hebt, de mails nu meerder male verzonden wordt. Ed is
hiervan op de hoogte en er wordt aan gewerkt.

Marcha

Ed

Linda

Miranda

Ed
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17. Afsluiting

Schoolreisjes: idee voor groep 7, Hellendoorn of Kalkar
Fietscontrole is geregeld. Ouders hebben zich nog niet
gemeld om te helpen. Marcha zal via klassenouders nog
proberen hulp te regelen. Tevens zal het nog op FB worden
aangekondigd.
In brulletin nog een keer een stukje opnemen dat bij
hoofdluis dit aan de leerkracht gemeld moet worden.

Marcha


Richard sluit om 22.15 uur de vergadering.

Met vriendelijke groet, Marcha Sperna Weiland
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