Notulen DB ouderraad 3 September 2014
Aanwezig: Ingrid Daniëlle, Freek Karin Theunissen, Irna , Karin van Dort, Ilse en Sylvia

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Opening : Karin opent de vergadering en stelt de agenda vast.

We constateren dat het schooljaar fijn is begonnen: de info avond voor de ouders is al vroeg gepland
in week 3 en eind schoolweek 2 zijn alle groepsouders bekend. De betrokken groepsouders en het
schoolteam is inmiddels op de hoogte.

2. Notulen van de vorige vergadering, open staande actiepunten.
- avond 4 daagse alles afgerond, afscheid Kim en Freek is geweest
- openstaand: Sylvia, enquête veiligheid bespreken
3. Ingekomen post
- Via de mail, info van GGD nieuwsbrief , over gezond eten op school
4. vacatures dagelijks bestuur
Het penningmeesterschap wordt doorgesproken. De uitleg van functie scheiding (penningmeester,
voorzitter en secretaris) wordt toegelicht. De keuze van Irna voor groepsouder is duidelijk. We
wachten even het antwoord van Astrid van Beek af, die we benaderd hebben.
Er zijn 3 ouders, die voor 2 klassen (deel)groepsouder zijn. Het bestuur is hiermee akkoord, het is fijn
dat mensen betrokken zijn.
Met Ilse wordt nog besproken over het wel en niet meegaan van het schoolreisje. Ze geeft aan in
beperkte mate te willen helpen maar niet veel heel veel. Dit geeft bij vele een dubbel gevoel. We laten
het even bezinken of we samen verder kunnen.
5. werkgroepen
Karin wil weten welke leerkrachten in welke werkgroep zitten. Sylvia mailt de lijst
Kinderboekenweek
-

oproep in maandagkrant is geweest
nog een keer een uitgebreide oproep met overzicht van alle werkgroepen
bespreekbaar maken tijdens info avond en in de klassen
Ingrid benadert ouders die het vorig jaar hebben gedaan
.

Sinterklaas
-

Ilse is al een beetje bezig geweest met info voor Sint. Oproep heeft ook in maandagkrant
gestaan. Werkgroep wil vroeg beginnen, dat is prettig
Freek bestelt de verhaallijn bij de NTR

-

van groot belang dat deze in vroegtijdig stadium wordt opgestart
Karin T wil mee opstarten en Irna zal in de werkgroep gaan

Kerst

-

De kerstspullen zullen zowel op Veenhof als Suikerberg eerder moeten worden uitgezocht
De brede school heeft geen budget meer. Er zal weer een overleg met brede school
opgestart kunnen worden, in combi met werkgroep en OR.

6 info vanuit school
De info avond van Steven Point is op 17 November. De vraag vanuit school dat OR ook probeert veel
ouders te enthousiasmeren.
Volgende week zijn info avonden op school voor de ouders.
7 kamp
Verzoek vanuit school voor ondersteuning bij het maken van totale kostenplaatje. Ester heeft al
contact gezocht en er zal afspraak met voorzitter en penningmeester worden gemaakt
Het verzoek van school is om voor kamp aparte rekening te openen, die OR beheert en waar leraren
gebruik van kunnen maken. Dit lukt bank technisch niet. Ingrid informeert bij Rabobank bedrijven naar
mogelijkheden. Wellicht, derde gelden rekening.
9 Rondvraag
-

datum jaarvergadering is op 9 Oktober
aanvang 20.15 uur, start vergadering 20.30 uur. Aansluitend groepsouder overleg

- datum voorbereiding jaarvergadering

Actielijst
Actie
Enquête veiligheid, resultaten en acties
Overzicht werkgroep 2014-2015 leraren
Info ouderraad website, einde jaar klaar zijn
Maken kosten overzicht werkgroep kerst
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Sylvia
Sylvia
Ingrid
Irna

Bestellen verhaallijn NTR 5-12
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Freek

