Ouderraad bs de Octopus
NOTULEN vergadering d.d. 12-09-2016
Aanwezig :

Afwezig :

Wendy Sanders, Kim van Soest, Noelle
Jannissen, Danielle Beurskens, Pauline van
Melick, Danielle Peeters, Suzanne Killaars,
Carola Geraets, Sonja Thomassen en Inge
Vogelsang (notulist).
Namens het team: Marie-Jose Tubee
Chantal Schouren en Ursula Molewijk.

1. Opening/vaststelling agenda.
Noelle heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. Welkom aan Natasja Berkers, mama van
Jesse, groep 3 en Ferre, groep 1. Zij wilt lid worden van de OR.
2.

Actiepuntenlijst vorige vergadering
OMSCHRIJVING
Werkboeken emailen naar invo

DOOR
Allen

Werkboek van Sinterklaas zal verstuurd worden naar Inge, alsook van het eindejaarsfeest.
3.

Vaststelling notulen d.d. 04-07-2016
Akkoord.

4.

Ingekomen/uitgaande stukken
Geen uitgaande stukken
Ingekomen stukken: Rabobank brief, inzake spaaractie: besloten om hier niet aan deel te nemen,
brief van Kupers inzake busreizen omtrent schoolreis, brief ballorig inzake schoolreis en boeken voor
speelgoed, meegegeven aan werkgroep sinterklaas.

5.

Evaluatie vorig schooljaar
Zoals in laatste vergadering besproken, is het goed om de belasting binnen de OR goed te blijven
bekijken en onderlinge ergernissen, uit te spreken. Ook in de communicatie met leerkrachten blijft
het goed om duidelijke verbeterpunten uit te spreken en dit ook te evalueren.
Het is belangrijk om het samen te blijven doen, zo blijft het ook leuk en haalbaar.

6.

Concept begroting2016-2017/ kascommissie
Concept begroting is akkoord. Kascommissie: Pauline, Inge V en Sonja. Sonja zal uitnodigen als alles
verwerkt is.

7.

Evaluatie eindjaarsfeest
Definitieve evaluatie dient nog plaats te vinden. Enkele aandachtspunten zijn:
- Artiest
- BBq, volgend jaar plaat ipv grill, dan wordt het niet zo snel zwart.
- Dj: eerder vragen
- Presentator ook eerder benaderen
- Diepvries vervangen, op marktplaats rondkijken
- Samenwerking was super, iedereen bedankt.
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8.

Werkgroepen nieuwe schooljaar
Zie bijlage, graag ook wisselen van werkgroep om de
continuïteit te bewerkstelligen en ook de draaglast.
Graag tijdig op app aangeven voor hulp/ ondersteuning.
Er wordt vanuit gegaan dat iedereen mee helpt met elke
activiteit, als deze uiteraard beschikbaar zijn en niet
hoeven werken bijvoorbeeld.

9.

Nieuwe leden
Welkom aan Natasja als nieuw OR lid. Judith Pardoel van webwinkel mooi is nog gepolsd, geeft aan wel
op de reservelijst te willen en te helpen bij activiteiten, maar geen lid van de OR te willen/ kunnen
zijn.
Danielle B maakt stukje voor op ISY, aangezien we 2 vacatures hebben en er ook weer kinderen van
school af zullen gaan.

10.

Penningmeester
Sonja zal het penningmeesterschap overdragen aan Noelle aan het einde van dit schooljaar en Pauline
zal dan deelnemen in het bestuur als voorzitter.

11.

Ouderbijdrage
Sonja zal binnenkort een brief op Isy laten zetten i.v.m. ouderbijdrage en tevens de verlaging hiervan
aangeven.

12.

Mededelingen vanuit het team
- Goed gestart met de gouden weken, zal nog geëvalueerd worden .
- Juf Agnes is weer volledig aan het werk
- Uitbreiding Juf Romy in kleutergroepen
- Afwezigheid Juf Mieke tijdelijk

13.

Rondvraag en wat verder ter tafel komt
-

14.

Er zijn mannen nodig die mee helpen s’avonds om de dranghekken te verplaatsen.
Informatievoorziening aan school, redenen hoezo telkens nieuw formulier invullen. Er wordt
aangegeven dat telefoonnummers vaker veranderen of mailadressen en vandaar dat dit elk jaar
wordt gevraagd aan de ouders.
Interesse in gezamenlijke OR vergadering met andere twee scholen in Swalmen
Er zal vanaf dit jaar een rapport komen voor de kinderen, drie maal per jaar.

Sluiting.
Noelle dankt iedereen voor de inbreng en sluit de vergadering.

Actiepuntenlijst:
OMSCHRIJVING
Draaiboeken en aanvullingen emailen naar Inge V
Werving nieuwe leden i.v.m. 3 vacatures
Kaartje Juf Mieke tzt

DOOR
Allen
Allen
Pauline
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Volgende vergadering:

Dinsdag 18-10
Maandag 21-11
Dinsdag 31-1
Maandag 13-03
Dinsdag 23-05
Maandag 19-06

Blz. 3

