Ouderraad 4 oktober 2017
1. Opening
2. OR Schooljaar 2017/2018
a) De nieuwe opzet van de OR is in kleinere vorm en meer toegespitst op de
commissies. Het lidmaatschap van de OR is nu vrijwillig en niet meer
verbonden aan het klassenouderschap. De klassenouder blijft het
aanspreekpunt voor allerhande zaken in de klas en voor
schoolaangelegenheden.
Opzet van dit jaar is dat gemotiveerde ouders een bijdrage leveren in de
organisatie van de creatieve zaken binnen school. Elk lid van de OR zal een
aanspreekpunt zijn voor een van de commissies.
Het bestuur van de OR
Voorzitter – Nicole Bol-Hogenes
Penningmeester – Alex de Bont
Secretaris – Karen Hering
Voor signalen van ouders, klachten en verbeterpunten kunnen ouders bij de
Klassenouder terecht en er is ruimte om een en ander direct bij Ron of Ciska
aan te kaarten opdat er dan direct actie op ondernomen kan worden. Deze
zaken worden niet meer meegenomen in de OR-vergaderingen.
Carola geeft aan dat de hulpvraag voor activiteiten en commissies vaak
dubbelop bij ouders terecht komt, via de groeps-app en Digiduif en vraagt of
er aan een meer eenduidige manier gewerkt kan worden. Ron en Ciska zijn alle
mogelijkheden hiervoor binnen Digiduif aan het bekijken en mogelijk zal dit in
de toekomst allemaal via Digiduif geregeld kunnen worden. Tot die tijd blijft
de hulpvraag verlopen zoals tot nu toe gedaan.

De volgende data staan gepland voor de OR-vergaderingen 2017/2018:
23 november 2017
29 januari 2018
29 maart 2018
7 juni 2018
.

3. Kascommissie
a) De ouderbijdrage voor het schooljaar blijft € 32,50.
Het afgelopen schooljaar is positief uitgevallen qua saldo mede doordat een deel
van de activiteiten is betaald door school. Zo is bijvoorbeeld beslist dat de
verzekeringen een schoolse activiteit zijn en zodoende vervallen voor het budget
van de OR.
b) Alex heeft op het overzicht van de financiën een aantal activiteiten samengevoegd
om het totaal overzichtelijker te krijgen, er zijn geen activiteiten vervallen maar
enkel samengevoegd.
Jan heeft met betrekking tot het schoolkamp van groep 8 het verzoek om het
budget te verhogen naar € 5000,-, gekeken naar afgelopen jaar is deze verhoging
nodig om alle activiteiten binnen het schoolkamp te kunnen blijven doen.
Er wordt gevraagd waarom het schoolkamp plaatsheeft in Renesse, er zijn
ontzettend positieve geluiden over het schoolkamp in Renesse met daarbij
meegenomen dat de bus voor uitjes en activiteiten goed geregeld is.
Tamara Nijssen-Bos heeft nu twee jaar achtereen geholpen bij de controle van de
Kascommissie en zal een opvolger nodig hebben, Carola Aanraad zal dit op zich
nemen.

4. OR - commissies
a) De sint commissie. Alle voorbereidingen zijn getroffen. Nicole Bol-Hogenes en
Angelique Baaten plus twee andere ouders doen dit met veel plezier
b) De Kerstcommissie, hier zetten Elizabeth Suijkerbuijk, Myra Fokkema en Madelon
zich voor in. De kerstcommissie komt volgende week woensdag bij elkaar.
c) De Carnavalscommissie, vanaf dit schooljaar zullen Efy Saijoen, Ilse Herwin en
Jessica van Overmeire de organisatie op zich nemen.
d) De avondvierdaagse zal dit jaar georganiseerd worden door Angelique Baaten,
Jessica Gabriels, Efy Saijoen en Karen Hering
e) Schoolreis commissieleden zijn Natasja Dijkers, Jessica Gabriels en Angelique
Steegs
f) Projectweek: Annemiek Nelemans
g) Sportdag: hier zal Ciska tegen die tijd laten weten of er ouders/OR leden nodig
zijn bij de organisatie hiervan
h) Goede Doel, dit zullen Elizabeth Suijkerbuijk en Karen Hering oppakken en in
samenspraak met de leerlingenraad een Goed Doel kiezen voor dit jaar.
i) Karen zal een lijst opstellen met alle contactgegevens van commissieleden,
leraren en ouders.

5. Mededelingen vanuit de MR
a) Vanuit de MR is er een verzoek of er een OR-lid wil meedenken over de opzet
van de informatie. Myra wil hier namens de OR wel over meedenken.
Vorig jaar was de informatieavond met workshops, de ouderklankbordgroep
heeft als advies gegeven de naam te wijzigen naar Thema-avond, een
onderwerp hiervoor zou kunnen zijn Sociale Media.
Vorig jaar waren er meer inschrijvingen dan dat er daadwerkelijk mensen zijn
komen opdagen, aangevoerd wordt dat mensen misschien vooraf een betere
indruk en informatie moeten krijgen en voor dit schooljaar misschien eerst
gekeken moet worden of er wel animo voor is. Een andere optie is het
verplaatsen naar een ander moment in het jaar, bijvoorbeeld maart of april.

6. Rondvraag
a) Efy – Geeft aan dat de Kennismakingsgesprekken met de kinderen erbij voor
sommigen ongemakkelijk zijn verlopen, dit wordt meegenomen in de evaluatie
van het team aangaande deze gesprekken.
b) Eli – Goede doel, wordt dit aan Kerst gekoppeld ja of nee? Beslist wordt dat het
Goede doel aan de Kerst verbonden wordt ook met het oog op de kerstgedachte.
Eli en Karen zullen samen met de leerlingenraad een Goed Doel vaststellen
hiervoor. Karen koppelt via de mail aan de leden van de OR terug welk Goed Doel
dit is geworden.
c) Angelique Baaten kaart aan of de optie voor het verplaatsen van de schoolreis
naar het begin van het schooljaar in overweging kan worden genomen, het valt
nu in een al drukke maand, hier komen we in de volgende vergadering op terug.
d) Ciska geeft aan dat de allereerste vergadering van de OR openbaar dient te zijn in
verband met de bespreking ouderbijdrage.
e) De brief voor de ouderbijdrage is nu nog vrijwillig maar zal, ook op verzoek van de
MR, is steviger zijn qua aanzet. De lay-out zal enigszins aangepast worden,
serieuzer, opdat ouders meer de noodzaak van betaling inzien. Ciska en Ron zijn
bezig met de vernieuwde lay-out.
f) Alex geeft aan dat dit echt zijn laatste jaar zal zijn als penningmeester en vraagt
of er alvast nagedacht kan worden over wie dit volgend jaar wil gaan doen. Nicole
en Karen zullen via Digiduif een vacature uitsturen.

De volgende vergadering zal zijn op 23 november 2017 om 19.30 uur.

