Ouderraad 23 november 2017
1. Opening
2. Vergaderdata
De volgende data staan gepland voor de OR-vergaderingen 2017/2018:
maandag 29 januari 2018
dinsdag 27 maart 2018
donderdag 14 juni 2018
3. Luizenpluiscommissie
a) De verantwoordelijkheid ligt nu weer bij de klas en de klas regelt zelf twee
pluizers. De dag kunnen de pluizers zelf invullen in overleg met de docent. De
klassenouder is verantwoordelijk indien er geen luizenpluizers in de klas.
b) Eli en Efy wachten nog op een overzicht van luizenpluizers per klas dan wordt
duidelijk of alle klassen zijn voorzien. Ron vraagt het overzicht bij Edwin op.

4. Ouderhulp
a) Hulpvraag via Digiduif. Voor het versieren voor het Sinterklaasfeest waren er
woensdag voldoende ouders aanwezig om te helpen. Donderdag en vrijdag was
er weinig animo.
b) Eli zal met Kerst een proef draaien met de manier van hulpvraag. Eerst de ouders
via Digiduif benaderen, eventueel nog via de klassenouders. Er wordt aangegeven
om ’s avonds het aankleden en opruimen van de school te laten plaatsvinden, dit
geeft misschien meer mogelijkheden voor werkende ouders om mee te helpen.
c) Eli levert de optie aan de hand van de school de Vlindertuin, daar kleed een firma
de school aan in welk thema gewenst is en ruimt ook alles op. Zodoende geen
ouderhulp meer nodig. De firma wordt gevraagd om langs te komen, en een
offerte opstellen
d) De ouders van nieuwe leerlingen krijgen folders mee en door Ron en Ciska wordt
eveneens uitgelegd wat er verwacht wordt en hoe hun inzet gevraagd wordt.

e) Middels enquête door een student, een onderzoek doen naar de algemene
oudertevredenheid. Zo krijgen we misschien beter inzicht hoe ouders te motiveren
tot het helpen bij versieren en opruimen.
f) We starten op 6 december in de avond met ruimen van de Sinterklaas versiering
en tevens gestart met het versieren voor Kerst. Bij het verzoek om ouderhulp
duidelijk aangeven dat er echt hulp nodig is van ouders om alles leuk te maken
voor de kinderen. 7 december in de ochtend zullen de laatste dingen met
betrekking tot het versieren voor Kerst worden gedaan.
g) Kosten qua parkeren worden door de school vergoed en verder is het een kwestie
van vrijwillige hulp van de betreffende ouder.

5. Commissies
a) Sintcommissie
Alles is zo goed als klaar. Voor 5 december is er een leuk verhaal in elkaar
gezet. Nicole geeft aan nog speelgoedboeken nodig te hebben, Angelique
Steegs benadert iemand die dit kan regelen.
b) Kerstcommissie
De commissie is al begonnen met de organisatie. Het versieren gebeurt anders
dan andere jaren. Dit keer zal er geen kerstboom op heet schoolplein staan
maar wordt het schoolplein aangekleed met opblaasbare kerstversieringen.
Vanaf 6 december wordt gestart met de aankleding van de school.
De opslag is in gebruik door zoveel mensen, dat de kerstcommissie nu niet
goed bij de kerstspullen kan. Er wordt voorgesteld om bakken te bestellen, zo
kan per klas een bak ingeruimd worden en kunnen de kerstspullen meer
geordend opgeruimd worden.
Dit jaar is er het Kerstdiner, de hapjes worden gemaakt door de ouders van de
klas.

c) Goede Doel
Het Goede Doel voor dit jaar is Villa Ticca, Ecuador. De keuze voor het goede
doel is gemaakt door de leerlingenraad van onze school en zij hebben unaniem
gekozen voor Villa Ticca.
Dit goede doel zet zich met zorg en steun in voor kinderen in Ecuador. Zij
bieden opvang aan kinderen van tienermoeders. Zodat deze jonge meisjes hun
school kunnen afronden. De kinderen krijgen de kans om zich te ontwikkelen
zoals een kind verdient; spelend en samen met vriendjes en vriendinnetjes. De
kinderen worden op professionele wijze begeleid door gediplomeerde leidsters
en krijgen iedere dag twee voedzame maaltijden voorgeschoteld. Ook worden
ze op regelmatige basis medisch gecheckt. Villa Ticca is een veilige plek voor
ze. Hier groeien ze op als blije, zelfverzekerde kinderen met empathie,
intelligentie en gevoel voor humor.
De kinderen van De Klimroos zullen op school op een speelse wijze
kennismaken met de cultuur van Ecuador en we staan stil bij het verschil
tussen arm en rijk. Daarnaast kunnen leerlingen deelnemen aan verschillende
workshops. In de weken naar Kerst toe, zult u van ons verdere informatie
ontvangen. Wilt u alvast wat meer weten over dit goede doel dan kunt u
terecht op www.villaticca.com. Ron komt met het idee om eventueel iets met
een uitwisseling tussen de leerlingen te doen, bijvoorbeeld tekeningen. 14
december informatie vanuit stichting voor alle leerlingen. Op 22 december zal
er een sponsorloop georganiseerd worden en hiermee zal geld opgehaald
worden voor Villa Ticca, de sponsorloop zal natuurlijk in Kerststijl gelopen
worden. Als laatste wordt nog aangegeven dat we als school wel weer
deelnemen aan de Cycle Sensation maar het wordt niet zo groot opgezet als
vorig jaar.
d) Carnavalscommissie
Efy – Jolanda van Tilburg waarneemt namens het team.
De opstart begint langzaamaan.
e) Avondvierdaagse commissie
Adrienne - in januari eerste bijeenkomst.
Door Sportservice Noord-Brabant wordt mogelijk een gezonde snack voor
tussendoor voor de kinderen geregeld.
f) Schoolreis commissie
Eerste bijeenkomst januari 2018.

6. Mededelingen MR
a) De Informatieavond MR/OR die gepland stond voor 16 januari 2018 gaat niet
door. In plaats daarvan wil de MR met Kerst wel iets doen voor de ouders tijdens
het diner van de kinderen. De avond van 21 december heeft dan als doel om
ouders elkaar te laten ontmoeten. Jan oppert om een half uur van tevoren een
instuif te organiseren.
Het uiteindelijke idee vanuit de OR is om een uur op voorhand een hapje en een
drankje voor de ouders te regelen en dan eventueel een leuke grote afsluiting voor
ouders en kinderen. Myra neemt dit mee richting MR.

7. Rondvraag
Eli: Is het mogelijk of het geld dat de Kerstcommissie dit jaar overhoudt, opzij gezet
kan worden voor de Kerstmarkt van volgend jaar, de vraag zal worden voorgelegd
aan Alex.
Het opzetten van een actielijst voor OR – Karen / Nicole
Opstellen van een vacature voor Penningmeester, deze kan dan in januari uitgestuurd
worden. Zo heeft de nieuwe penningmeester nog even de mogelijkheid om een paar
keer mee te kijken met Alex.
De volgende vergadering zal zijn op maandag 29 januari 2018 om 19.30 uur.

