Notulen OR vergadering 3 februari 2016

Aanwezig: Cees, Daphne, Reiner, Karin, Mark, Marlies, Jeroen, Charlotte, Marleen, Adrian
Gast: Wendy Ritt
1. Welkom Wendy, kandidaat OR lid
2. Notulen 01.12.15 goedgekeurd
3. Mededelingen
• Jan Vos heeft aangegeven dat hij een ouderpanel wil samenstellen dat zich
richt op programmeerles voor kinderen. OR wenst hier meer informatie over
te ontvangen.
• Cees, Reiner en Marlies hebben ma 8 febr. gesprek met Jan Vos over
verschillende punten.
4. Nieuws uit het team
• Juf Kelly is zwanger
• Afscheidsborrel Dick Klip was gezellig. Jammer dat Salomo een minimaal
budget ter beschikking stelde.
• Juf Marijke is herstellende van knie operatie. Wordt tot zomer nog vervangen.
NB Lief en Leed pot!
• Ouderportaal gaat nu echt gebruikt worden ivm de komende 10-gesprekken.
5. Evaluatie
• Sinterklaas:
- evaluatie team (bovenbouw) niet heel soepel verlopen; lastige situatie
voor Marleen.
- Commentaar op rondbrengen letters, zou verwarrend voor kinderen zijn.
OR: persoonlijk rondbrengen juist mooi is; bovendien is het een
aardigheidje vanuit de OR;
- Pieten zouden herkend worden. OR: inherent aan mooie beleid van ouders
die deze taak op zich nemen/tijd vrijmaken. Kinderen doorgaans geen
probleem hiermee.
- Teveel snoepgoed/pepernoten en te veel op de grond/zonde. OR: elk jaar
zelfde soort discussie. 1 keer feest, mag best beetje uitpakken.
- Sint KH saai / pieten namen alles over. OR: door inzet van schatkamer
kwam Sint daar wellicht niet goed uit de verf / te weinig dynamische
omgeving. Erg donker.
- Onderbouw geen commentaar op Sinterklaasviering. Behalve dat Sint KH
af en toe wat stil was.
- Zwarte Pieten discussie volgens team versterkt door gebruik rasta
pruiken en hele donkere schmink. OR: besloten Sinterklaasjournaal te
volgen. Daar ook iedereen zwart op een paar pieten met vegen na.
Discussie moet eerder gevoerd worden (sept). JV / Salomo moeten
duidelijk standpunt nemen en dat ook duidelijk communiceren.
- Cadeau kleuters: grote verschillen in versiering. Weinig opkomst bij
versieravonden terwijl juffen daar ook vrij voor houden (niet komen
zonder afmelding!). Juist het bij elkaar zijn maakt dat er mooie creaties
ontstaan, dat het duidelijk is wat de bedoeling is en bovendien een goed

•
•

moment om eens wat meer/andere ouders te leren kennen. Volgend jaar
nog weer beter communiceren wat bedoeling en wenselijk is.
- Aankomst Sinterklaas zeer gewaardeerd.
- Kerstviering al opgehangen voordat Sint uit school was. Niet wenselijk!
Opnemen met Chaim.
- OR: teleurgesteld over manier waarop geëvalueerd is. Mag niet ten koste
gaan van iemand die zich meer dan 100% inzet voor feestelijke
activiteiten.
- Sintcie dit jaar vooral gedraaid door Marleen. Wellicht door
omstandigheden dat andere leden niet optimaal konden bijdragen, maar
dan zou er eerder naar vervanging/hulp vanuit het team moeten worden
gezocht.
- OR: bottomline >
* Verliep alles goed? JA
* Kinderen blij? JA
Kerstviering:
- Evaluatie volgt volgende vergadering.
Voorleesontbijt:
- Communicatie nog duidelijker over bedoeling.
- Teveel verschillen. In versiering nog tot daar aan toe, maar vooral in
inhoud. GEEN cadeautjes/snoep !!
- Sommige klassen gingen eerst gymmen en daarna ontbijt. Niet wenselijk!
Dan maar een keer gym overslaan.

6. Komende activiteiten
• Lente narcissen:
- Cees informeert Daphne over lente narcissen / naam vader juf Patty
(bloembollenbedrijf)
- Uitdelen op vrijdag 18.03
- Daphne coördinatie verschillende locaties. Desgewenst ander OR lid
inzetten. Kleintjes delen uit.
• Koningsspelen:
- Commissie: Cees, Corine, Constance, Eugenie. Onderbouw: Donna, Marjon,
Charlotte.
- Cees neemt contact op met team over wensen
- Cees neemt coördinatie op zich; hulp overige OR inschakelen waar nodig!
- Volgende vergadering meer info
7. Financiën
• Karin per 1 januari jl. penningmeester
• Team is hier nog niet van op de hoogte. AKTIE KARIN/CEES
• Team moet declareren via declaratieformulier
• Team eerst zelf voorschieten, daarna declareren
• Karin zal bij eerste volgende team vergadering aanwezig zijn om extra
instructie te geven.
8. Ouderraad (samenstelling/werkwijze/zichtbaarheid):
• Wendy Ritt komt de OR versterken!
• Ethel en Daan geïnteresseerd om na de zomer wellicht aan te sluiten.
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Nog op zoek naar een extra man. AKTIE ALLEN
Voorzitterschap: Reiner is wellicht bereid om deze taak op zich te nemen.
Volgende vergadering meer duidelijkheid over het voorzitterschap.
Cees is bezig met het opstellen van een overdrachtsdocument.
Nodig dat OR beter op de hoogte is van alle, ook kleine, aangelegenheden.
Actieve rol voor alle OR leden zelf
Eventueel een vice-voorzitter aanstellen?
OR nog zichtbaarder maken. Volgende vergadering foto van OR door Jasper >
op site en uitgeprint op beide locaties ophangen (+ @adres en namen)?

9. Lief & Leed:
• Cadeautje Juf Marijke ivm knie operatie. AKTIE ADRIAN
• Cees en Daphne stellen beleid Lief & Leed op.
• Bij andere scholen hele protocollen aanwezig (bijv. voor situatie van
overlijden leerkracht, ouder, kind).
• Karin geeft aan dat er een draaiboek moet zijn. Karin en Marlies checken bij
Marieke (oud-OR).
10. To Do:
• Opening 2016/2017:
Van belang om dit punt te blijven agenderen. JV wil het openingsmoment
opnieuw vormgeven.
• School T-shirts:
Besluit genomen om voor schooljaar 2016/2017 alle kids een nieuw shirt te
geven in een ander kleurtje. Wellicht sponsor? AKTIE ADRIAN
• Cultuur op Dreef
• Gesprek Jan Vos 08.02.16:
- Programmeer-plan?
- Reactie naar Marleen bij evaluatie Sinterklaas
- Enkele Sinterklaas-inhoudelijke punten
- overig
11. Rondvraag/WVTTK
• Ingekomen “ouderhulp inschrijfformulieren” > vooral hulp voor versieren
school. Adrian antwoordt op formulieren en zorgt voor kopie bij Chaim.
AKTIE ADRIAN
Volgende OR vergadering:
Donderdag 31 maart 2016
20:00uur Kleine Hout
Catering: ?

