Notulen OR vergadering 18 januari 2018

Afwezig: Lieke, Will
Aanwezig: Sandra, Claudia ( tot 20.30 uur), Nicole, Linda, Chantal, Suzanne, Marjo, Simone,
Daniëlle, Sophie, Patrick, Evelyne
Op uitnodiging sluit de directeur aan
1. opening
Sandra opent de vergadering en heet iedereen welkom speciaal voor Daniëlle, Patrick
en Raymond.
2. Notulen vorige vergadering
Notulen akkoord bevonden
3. Actielijst vorige vergadering
Alle acties zijn gedaan
4. Ingekomen post / Ideeënbus
Ingekomen post: KvK is geregeld verder geen post
Ideeënbus: niets binnengekomen

5. Financiën
Stand van zaken: betaling 78,6% na 1e herinnering mail (was 38%) nu volgt de 1e
herinnering per brief rechtstreeks aan ouders.
2 klassen alles betaald: Juf Karina (1 / 2 F) en Maria-Antoinette en Suzanne (5D)
Vorig jaar uiteindelijk 92% behaald streven is om hier dit jaar overheen te gaan.
Redenen van niet betalen: vaak vergeten, of een principe kwestie het is vrijwillig en
weinig betrokkenheid van ouders bij school. Simone is bezig om via Wis collect te
kunnen betalen. Met een ideallink in de brief kunnen ouders dan gelijk doorklikken en
betalen. Er wordt nu bekeken hoe vertrouwd dit is en of dit haalbaar is voor het aantal
leerlingen.
Morgen gaat de herinnering per persoonlijke brief mee.
Na bellen na 2e persoonlijke aanmaning:
Mening Raymond: Als Ouderraad heb je het recht om na te bellen. In eigenhand
houden hij wil best bellen, maar dan maak je er wel een heel ding van. Leerkrachten
mogen zich hier niet mee bemoeien.
Wat veel werk is leerlingenbestand in Excel kopiëren. Het bestand match niet. Simone
en Raymond gaan een keer bij elkaar zitten om dit op te lossen

6. Vragen en mededelingen vanuit de directie/info vanuit MR/ vragen aan de MR
6.1 Vergadering MR 21-11 bijgewoond door Claudia
Afgesproken om 22-1-2018 met Simone, Sophie en Claudia en 2 leden vanuit
de MR bij elkaar te komen over hoe we willen samenwerken. Wordt dus nog
vervolgt
Etentje datum vast gelegd op 15-6-2017
MR gaat niet meer deelnemen bij OR vergaderingen ivm veel vergaderingen.
Tijdens bijeenkomst 21-01 wordt besproken over invulling communicatie met
elkaar.
Voorzitter is afgetreden (Danielle)
Voor ons niet heel zinvol om daar aan te sluiten wij hebben daar niets over te
zeggen misschien andere manieren van communicatie
6.2 Taken MR / OR
Waar is het document met taken van de OR? Dit weet niemand waarschijnlijk
bij oud leden in de een map of al weggegooid. Simone heeft geen takenlijst
gezien.
Sinterklaaswerkgroep discussie juf Anne gaf aan dat wij geen recht hebben om
te zeggen wat er met het geld gebeurd. De MR heeft het recht om inzage in de
financiën te krijgen en dat hebben ze. Samen maken we een begroting en die
wordt door verschillende partijen goed gekeurd. Wij gaan dus wel over het
geld.
Mening Raymond hierin is heb het er met elkaar over als volwassenen.

7. Vragen voor directeur
7.1 Ideeën van directeur over de OR
Fantastisch! OR is voor activiteiten en houdt het zo. Voor de kinderen iets moois
maken. Groei en bloei samen met leerkrachten leuke en gezellige activiteiten
maken en bedenken.
MR en OR moeten elkaar niet in het vaarwater zitten. Hebben beide andere taken.
Als volwassenen met elkaar over problemen hebben en wees er voor en met
elkaar. Maak samen mooie activiteiten. Duidelijk aangeven dat wij geen
boodschappen dienst zijn, maar echt willen deelnemen en meedenken over
activiteiten. Leerkrachten openstellen om draaiboeken aan te passen ipv voor het
gemak te gaan “want dat doen we al 10 jaar zo dus nu ook”.
Hij wil ons enorm bedanken voor onze tijd en inzet.
Hij wil geen scheidrechter spelen tussen ons en de leerkrachten.

7.2 Motivatie leerkrachten in werkgroep
Leerkrachten staan vaak niet open voor verandering terwijl ouders vaak leuke
ideeën hebben. Wat is de gedachte om in een werkgroep te gaan leuk het thema
spreekt me aan of makkelijk want er ligt al een draaiboek?
Leerkrachten kiezen zelf hun werkgroep.
Idee om werkgroepen te husselen is niet handig omdat mensen dan gedwongen
worden in een groep te zitten waar ze niets mee hebben. Dat werkt zeker niet.
7.3 Om de school te versieren heb je ouders nodig in de avond zijn er genoeg mensen
te vinden overdag is er schaarste door 2 verdieners.
Als wij het vroeg genoeg aankondigen dat er versierd moet worden in de avond
dan kan Raymond dit voor ons regelen.
Bijvoorbeeld aan het begin van het schooljaar al in de jaarplanning vermelden.

8. Werkgroepen
8.1 Schoolfotograaf evaluatie
Wat vonden we van de foto’s nog reacties van andere ouders gehad? Veel
positieve verhalen over broertje/zusje foto ondanks dat het super snel ging toch
hele leuke foto’s.
September is wel een beter moment ivm bleke snoetjes dan in november
Waarom niet aan het einde van het jaar? Evelyne vraagt dit na
8.2 Sinterklaas evaluatie
Vergeleken met vorig jaar, nu veel beter gegaan. Waar we niet samen uit komen is
het punt dat de leerkrachten 1 cadeau voor de klas willen en de OR voor elk kind 1
cadeau. Discussie nu dus hoe en wat. OR gaat niet over het geld wat besteed moet
worden volgens leerkrachten (aan het cadeau).
Argument is: cadeau heeft geen lange levensduur dus geef een groter cadeau voor
de klas. Besloten is dat nu in een nette mail wordt verwoord aan de coördinator dat
we een cadeau per kind doen en dat OR wel over de verdeling van het geld gaat.
(Chantal gaat mail sturen). De OR heeft dit gezamenlijk besloten.
Vorig jaar mocht er niets opgehangen worden in school vanwege allerlei redenen.
Gelukkig mag dat vanaf nu wel weer mits rekening wordt gehouden met alarm en
brandveiligheid.
Leerkrachten zouden zelf versieren, maar dit viel wel heel erg tegen
Hoe meer hoe beter, voor kinderen het grootste feest van het jaar. Versier
materiaal valt tegen om te kopen. Action heeft leuke spullen (sept/okt)
Er komen prikborden waar we dingen aan kunnen ophangen, dus geen plakband
meer.

Financiën: € 4130,-- gebudgetteerd en we hebben €4060,-- besteed. Netjes binnen
budget gebleven.

8.3 Kerst evaluatie
Nog geen evaluatie met werkgroep gehad.
Was heel leuk versierd. Dank aan Raymond voor de lichtjes was super mooi.
Lichtjestocht was heel succesvol! Weer speelt natuurlijk een grote rol.
Misschien een leuk idee om klassen met elkaar te koppelen en mixen van de
kinderen onderling zodat je meer eenheid uitstraalt als school ipv per klas.
Elk jaar lichtjestocht is dit een probleem? Nee dit is een hoogte punt en mag
zeker niet verdwijnen. Marktkramen is zeker heel leuk idee en invulling kan
met groep7 en 8 of met bewoners die graag iets willen verkopen qua eten.
Borrel is niet nodig aan het begin van de avond gaan we niet meer doen. Wel
als afsluiting van de optocht. Ouders opvangen met een borrel zodat de klassen
rustig naar binnen konden was goed. Misschien qua tijd iets langer. Jammer dat
het al zo vroeg was afgelopen.
Elke klas had een goed doel alleen de communicatie was niet goed dit was erg
jammer. Zeker een verbeter punt. Ook de communicatie naar buiten toe mag
beter zodat ook ouders weten waar de kinderen iets voor maken. Was helaas
niet gecommuniceerd
Financiën: € 2320,-- was gebudgetteerd en we hebben € 2344,-- besteed hier
zijn we er dus wel over heengegaan, maar niet dramatisch.
9. Samenwerking ouders ouderraad en leerkrachten in de werkgroepen
Zie punt 7.1
10. Flexibiliteit in tijdstippen ouderinzet
Zie punt 7.3
11. Foto’s bij ingang nog niet aangepast Sophie zou dit doen?
Pascal gaat foto’s maken voor ons bord er wordt via datumprikker een weekend
geprikt.
12. Rondvraag
-

Ranja fontein moet een nieuwe komen.
Suikerspin doen we niet meer omdat we zelf een suikerspin worden..
Optie vanuit leerkrachten was om fruitstokjes te maken, maar vaak wordt fruit er
niet lekkerder op als het lang ligt dus hier gaan we nog iets anders voor verzinnen.
Klassenouder lijst mist nog Suzanne gaat dit regelen

Actie lijst
Wat
Schoolfotograaf naar einde schooljaar
mogelijk? Navragen in werkgroep

Wie
Evelyne

Mail sturen werkgroep sint over cadeau sint

Chantal

Vergadering MR/OR over samenwerking

Simone, Sophie, Claudia

Datumprikken foto weekend

Sophie

Lijst met klassenouders naar Simone sturen

Suzanne

