Ouderraad bs de Octopus
NOTULEN vergadering d.d. 04-07-2016
Aanwezig :

Afwezig :

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

1. Opening/vaststelling agenda.
Sonja heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering.
2.

Actiepuntenlijst vorige vergadering
OMSCHRIJVING
Planning activiteiten
Werkboeken emailen naar invo

DOOR
Mariejose
Allen

3.

Vaststelling notulen d.d. 17-05-2016
Akkoord.

4.

Ingekomen/uitgaande stukken
Geen uitgaande stukken
Ingekomen stukken: reclame van fotograaf en email hieromtrent.
Mail van Vanessa, nagekomen stuk, waarin ze aangeeft te willen stoppen met de OR.

5.

Voorbereiding eindejaarsfeest
Dringend verzoek ‘s ochtends helpen en ‘s avonds met name om te sjouwen.
Alles loopt conform planning. Harmonie heeft 5 tafels nodig en 60 stoelen nodig.
Leerkrachten zullen de stoelen nadien opruimen. Let even op dat er voor chips halve bonnen nodig
zijn. Joey zal als dj optreden. Dit jaar is er geen podiumwagen.
Als activiteit zal er schminken met Maud zijn, aangezien het springkussen als gevaarlijk werd
benoemd vorig jaar door met name de leerkrachten. Het eindejaarsfeest zal om 21:30 eindigen.
Noelle en Pauline zijn vanuit OR aanspreekpunt voor die avond.
Marie-jose EHBO ér.

6.

Voortgang sportdag
Ursula is mee geweest naar Blokhut. Indeling wordt gemaakt door Noortje. Materialenlijst.
Nog 4 mensen hulp nodig, echter mensen van de OR zijn niet meegeteld, dus voldoende hulp. Bij slecht
weer zal deze dag plaatsvinden in de sporthal.

7.

Jaarplanning komend jaar
Voorstel in samenspraak voor de activiteiten:
Schoolfotograaf: 30 september, ligt al vast
Sint Maarten: zaterdag 12 november
Sinterklaas: maandag 5 december, continu rooster
Kerst: donderdag 22 december
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Carnaval: vrijdag 24 februari 2017
Pasen: vrijdag 14 april 2017 (goeie vrijdag)
Sportdag: woensdag 28 juni 2017
Schoolreis: dinsdag 16 mei 2017
Eindejaarsfeest: vrijdag 30 juni 2017 (vakantie begint
op maandag 17 juli)
8.

Evaluatie schoolreis
Lommerbergen: veel wachten, teveel mensen in kinderboerderij, speurtocht boeide niet veel kinderen,
knutselen: kleurplaat kleuren, shirts knippen, schminken. 1,5 -2 uur lunchtijd. Opletten bij het water.
Calamiteiten: meer duidelijkheid komen omtrent wie verantwoordelijk is, hoe te handelen.
Aandachtspunt voor de OR: verdeling werkgroepen , toch weer splitsen in onder en bovenbouw.
Toverland: goed geregeld, centraal meldpunt was niet prettig. Calamiteiten auto: liever 2

9.

Nieuwe leden kascommissie/ penningmeester
Inge zet het op de agenda voor september 2016. Aangezien Sonja nog 1 jaar mee zal draaien, wordt
verzocht of mensen willen nadenken over het penningmeesterschap.

10.

Vergaderdata 2016-2017
Maandag 12-09,dinsdag 18-10, maandag 21-11, dinsdag 31-1, maandag 13-03, dinsdag 16-5, maandag 19
juni.

11.

Werkgroepen 2016-2017
Eerste vergadering volgend jaar zal de indeling gemaakt worden.

12.

Mededelingen vanuit het team
- Volgende week mogelijk planning rond wat betreft de groepenverdeling.
- Formatie plaatje is rond, leerkracht uitbreiding, Iris gaat minder werken.
- Kortings bon binnengekomen van Jan Linders.

13.

Rondvraag en wat verder ter tafel komt
-

-

-

-

-

Inge Kessels geeft aan te willen stoppen met de Or. Ze is naar de vergadering geweest over st.
maarten: 12-11, paard en st. maarten moet gevonden worden. Spelers hetzelfde blijven houden als
vorig jaar. Vraag aan Sonja of ze nog een kostuum wilt maken. 2/3 bijdrage van de Octopus i.v.m.
grootte leerlingenaantal. Sonja en Inge K in St. maarten blijven in werkgroep ST. Maarten.
Er wordt aandacht gevraagd over de communicatie van de leerkrachten. Steeds vaker wordt er
tegenaan gelopen dat enkel de leerkrachten uit de werkgroep goed geïnformeerd zijn en dat het
erop lijkt alsof dit niet verder doorgesproken wordt. Hetgeen voor misverstanden en
onduidelijkheden kan lijden. Marie-Jose geeft aan dat dit toch altijd het geval is en vraagt de OR
leden om dit wel met de leerkrachten terug te koppelen in de evaluaties.
Er worden ergernissen besproken ten aanzien van het enthousiasme en onderlinge belasting
binnen de OR. Besloten om dit als agendapunt van de volgende vergadering te zetten en het
dringende verzoek aan een ieder om de eerste vergadering van volgend jaar aanwezig te zijn.
Graag de OR APP gebruiken voor gezamenlijke mededelingen en voor de werkgroepen een aparte
APP te maken, of indien dit het geval is mensen persoonlijk appen, zodat de APP groep niet
“ontploft”.
Er zal op kraamvisite gegaan worden door Suzanne, Pauline en Ursula op 18-07 bij Juf Suzanne.
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14.

Sluiting.
Sonja dankt iedereen voor de inbreng en sluit de
vergadering. Fijne zomer!

Actiepuntenlijst:

OMSCHRIJVING
Draaiboeken en aanvullingen emailen naar Inge V
Werving nieuwe leden i.v.m. 3 vacatures

DOOR
Allen
Allen

Volgende vergadering:

Maandag 12-09
Dinsdag 18-10
Maandag 21-11
Dinsdag 31-1
Maandag 13-03
Dinsdag 23-05
Maandag 19-06
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