Bestuursvergadering Oudervereniging - woensdag 11 april om 20.00 uur
Aanwezig:

Afwezig:

Angelique van Schaik, Carla van Zwam, Marcha Sperna Weiland,
Richard de Ruiter, Natascha Keijzers, Manuela Janssen, Ed van de Beld,
Miranda Walraven, Caroline Hendriks, Esther Hofman, Brigitte de Bruijn
Linda Arissen

Agendapunt
1. Opening
2. Informatie m.b.t.
actuele onderwerpen
door Henk

3. Vaststellen van de
agenda
4. Vaststellen van de
notulen

Aandachts
punt voor
Richard opent de vergadering en heet iedereen welkom.
a. 1x in de 4 jaar vindt een ouderenquête en
medewerkerstevredenheidsonderzoek plaats. Laatste heeft
plaatsgevonden in 2014 (voorjaar). Er zijn standaard formats voor.
Deze wordt nu aangepast zodat het passend is bij de school en de
enquête wordt nog dit schooljaar gehouden. In het najaar wordt de
uitkomst pas bekend gemaakt. De actiepunten die dan uit het
verslag voortkomen worden omgezet in een plan.
b. Vandaag was in het nieuws dat de kwaliteit van onderwijs
achteruit gaat. Henk heeft dat beeld niet. Henk ziet komende 10
jaar wel meer ontwikkelingen op maat / per (groep) individu (en).
Maar uitspraak in het nieuws is wel kort door de bocht.
c. Scholen hebben een extra budget gekregen om de werkdruk te
verlagen. Het team mag bepalen waar dit bedrag (€ 39.000,-) voor
ingezet gaat worden (bijv. leerkracht/onderwijsassistent).
d. IKC. Dit terrein is bouwrijp gemaakt. Volgende week gaan ze
pijpen boren. In groep 8 vinden dan de CITO-toetsen plaats. Ze
gaan dit in ´overblijflokaal´ doen om hinder te beperken. In nieuwe
IKC komen 2 onderwijsstromen, te weten begeleid leren (in
verlengde van wat De Leeuwenkuil nu doet) en leerling gestuurd
leren (verlengde van wat De Wijzer nu doet). Met beide teams
worden de beide concepten nu verder uitgewerkt. De
samenwerking met Helma is prettig en ook de samenwerking
tussen de teams verloopt goed. De MR heeft al een paar keer
samen met de MR van de wijzer vergadert. Dit loopt ook goed. In
de toekomst zal dit vaker samen zijn. Er blijven wel twee aparte
BRIN-nrs. Dit houdt in dat er wsl wel aparte beslissingen gemaakt
moeten worden, maar in de praktijk verwacht Henk dat het één MR
zal worden. Ook voor de OV verwacht Henk dat het één OV zal
worden.
e. Henk ligt verschillende mogelijkheden voor invulling van
schooltijden toe, waaronder de mogelijkheid voor continurooster.
Hier zijn verschillende modellen mogelijk. Ze hebben gekozen voor
één model. Na de vakantie zal door MR een enquete gehouden
worden, waarin voorgelegd wordt wat ouders willen. De MR heeft
hierin beslissingsbevoegdheid. Aan elk ‘systeem’ zitten voor- en
nadelen. Continurooster zal naar verwachting landelijk gezien de
toekomst worden. De ‘nieuwe’ schooltijden (welk model het ook
wordt) zullen per ingang van het nieuwe IKC starten.
Agenda wordt vastgesteld.
De notulen van 17 januari 2018 worden goedgekeurd. Met dank
aan Linda. Twee spelfouten corrigeren: van de Beld en van Schaik.

Marcha
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5. Ingekomen stukken
en mededelingen
(w.o. lief en leed)

Lief en leed van leden OV besproken en van leerkrachten. Marcha
zal kaartje versturen.

Marcha

6. Notulen MR

Notulen van maart net voor de vergadering ontvangen (deze zijn
nog niet goedgekeurd). Daarin las ik dat in September ook een
vergadering heeft plaatsgevonden. Deze notulen heb ik
opgevraagd. Tussendoor twee keer een bijenkomst geweest met
de Wijzer i.p.v. een reguliere vergadering. Volgende vergadering
zal Marcha notulen meesturen.
Een bijzonder welkom voor Brigitte. Zij heeft een dochter in groep
3. Ze woont momenteel in Druten en gaan in Leeuwen een huis
bouwen. Fijn dat Brigitte bij de OV wil en waardevol dat zij ook haar
ervaringen van een andere school, hier kan inzetten.
Caroline gaat de OV verlaten. Zij heeft een nieuwe baan met meer
uren en kan voor haar gevoel dit niet goed combineren met de OVwerkzaamheden. Marcha gaat ook de OV verlaten. Bij de MR zijn
twee vacatures vrijgekomen en zij gaat de overstap maken naar de
MR. Formeel blijven Caroline en Marcha tot de ALV, begin volgend
schooljaar. De taken zullen zoveel als mogelijk vanaf nu
overgedragen worden. Nieuwe taakverdeling is gemaakt. Voor de
functie van Marcha zijn nog geen gegadigden binnen de OV-leden.
Iedereen denkt er nog even over na. Als bij de volgende
vergadering blijkt dat niemand de functie van secretaris wil
overnemen, dan zal een oproep in het brulletin geplaatst worden.
Geen bijzonderheden.

Marcha

Evaluatie heeft niet meer plaatsgevonden. Commissie vanuit OV
heeft gevoel nergens bij betrokken te worden. Dit is het tweede jaar
dat het niet soepel loopt. Met elkaar verschillende opties (bij Henk
aangeven, op papier zetten, andere aanpak) doorgenomen om het
wel beter te laten lopen. Commissie pakt dit op.
Schoolfotograaf Hans Duijghuijsen komt dit jaar op 22 en 23 mei.
Dit is contractueel het laatste jaar. OV krijgt 10% van de opbrengst.
Recent heeft commissie met Hans een gesprek gehad over andere
mogelijkheden, zoals bijv. digitaal. Privacy is dan wel een issue.
Bepaalde formaten kunnen digitaal niet, levertijd is langer,
mogelijkheden broer/zus foto. Of kwaliteit hetzelfde blijft is dan de
vraag. Besproken wordt dat commissie op papier zet wat eisen en
wensen zijn voor schoolfotograaf. En op basis hiervan 3 fotografen
benaderd (Hans, Bas en 3de partij) en kijkt wat de mogelijkheden
zijn.
Voorbereidingen van schoolreisjes loopt goed. Aantallen die in
begin van het schooljaar zijn doorgenomen zijn niet helemaal
correct geweest. Daardoor kan bij één schoolreisje niet iedereen in
de bus. Erover gesproken dat ook de busreis gezien moet worden
als onderdeel van het schoolreisje en dat iedereen dus met de bus
moet kunnen. De groepen welke het nu betreffen worden benaderd
of er kinderen zijn die sowieso niet graag in de bus zitten, zodat die
met een auto mee kunnen. Anders wordt er gekeken of er toch nog
een bus of grotere bus ingezet kan worden.
* Verzoek om volgend jaar bij landelijke koningsspelen aan te
sluiten. Dan is er bijv ook aandacht voor in jeugdjournaal.
* Verzoek om volgende vergadering OV mailbox en One Drive te
laten zien.
Richard sluit om 22.30 uur de vergadering.
Volgende vergadering is op woensdag 16 mei om 20.00 uur.

Carla,
Angelique

7. Nieuwe leden /
vertrekkende leden /
taakverdeling

8. Financiën / begroting
9. Carnaval

10. Schoolfotograaf

11. Schoolreisjes

12. Rondvraag

17. Afsluiting

Iedereen
denkt na
over functie
secretaris

Carla,
Caroline

Manuela,
Caroline

Marcha

Met vriendelijke groet, Marcha Sperna Weiland
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