Notulen Jaarvergadering DB en groepsouders 9 Oktober 2014
Aanwezig: Karin Theunissen, Ingrid Ermers, Daniëlle Ubeda, Freek Janssen, Sylvia van der
Burgh,
Neeltje van de Berg, Ans van de Berk,, Janneke van Wees, Irna Habing, Silvia Aarnink, ,
Mechie v.Wagenberg,, Karin Neeleman, Lucia Roelofs, , Sandra Wennekers, Jill Laurant, ,
Sjanine Toonen, Maike van Zanten, Jikke Zwartjes, Karin van Dort, Babette Boer, Annet
Nooijen, Michelle Nijenhuis, Vanessa Hooijman

Jaarverslag
Welkom: Karin heet iedereen van harte welkom.
Notuleren vorig jaar:
Notulen van vorig jaar wordt besproken en goed gekeurd.
Omdat er veel nieuwe ouders zijn, wordt er een voorstelronde gedaan.

Werkgroepen:
Kinderboekenweek goed verlopen, liep door omstandigheden helaas niet meer gelijk met de
waardenweek.
Sint is een vast team en loopt goed. Aandachtspunt: geen stagiaires of andere ‘ bekenden’
als zwarte piet.
Kerst was een mooie, goed viering met de kerstmarkt. Organisatie voor de werkgroep kerst
was pittig: te weinig ouders en hoge tijdsdruk. Goede samenwerking met brede school,
weinig hulp bij opruimen versieringen.
Carnaval: leuke viering, werkgroep mag met meer ouders. Volgend jaar wellicht optocht?
Aandachtspunt was timing van de frietkraam.
Pasen: de grootte van de ontbijtjes. Eenvoudig is goed genoeg!
Sportolympiade voor 6,7,8 was super met als bekroning de winst voor onze school.
Schoolreis goed verlopen, wellicht een keer iets niet educatiefs. Dit bespreekbaar maken
volgend schooljaar. Hullies en Rhenen bevallen goed, Dolfinarium is ver rijden.
Avond-4 daagse: inschrijfprocedure bevalt goed, tijdsdruk dit jaar in verband meivakantie en
late start van de Posthoorn. Voldoende hulp bij de stand.
Voor afscheid groep 8 is besloten om voortaan werkgroep te maken.

Begroting 2014/2015
Zie bijlage
Onderbouwing van begroting wordt uitgelegd
Er wordt geopperd om ouderbijdrage te verhogen. Er wordt gestemd met alle aanwezigen
en het volgende wordt besloten:
De ouderbijdrage voor dit jaar blijft 30,00 en voor volgend jaar wordt de ouderbijdrage
verhoogd. Er komt nog een bericht in de maandagkrant waarvoor de vrijwillige bijdrage
bedoeld is.

Uitleg kascontrole en goedkeuring worden laten zien. Er wordt nog een oproep geplaatst tzt
in maandagkrant voor een nieuw lid voor de kascontrole.

Vacature DB: Huidige DB bestaat uit Karin, Freek, Ingrid en Danielle.
Irna en Karin van Dort hebben meegelopen en wordt positief gestemd. Ilse heeft zich geen
kandidaat meer gesteld.
Invulling penningmeester is (nog) niet afgerond.

Rondvraag : geen
Actie
Invulling schoolreis 2015-2016
Datum schoolfeest
Info maandagkrant ouderbijdrage
Oproep maandagkrant kascontrole commissie 2014-2015

Door
DB
Sylvia
DB
DB

Groepsouderoverleg
Iedereen blijft bij het groepsouderoverleg.
Het bestuur is verheugd dat een ieder zich snel heeft opgegeven en dat in de 2 e week van
het schooljaar alle groepsouders bekend zijn. Dank daarvoor.

Notulen vergadering 21 Mei
Opmerkingen over Pasen werd gemist in het verslag, is opgenomen in het jaarverslag.
Kamp
Ouders hebben nog vragen over de invulling van het kamp. Hoeveel nachten, ze missen nu
een stuk communicatie. Sylvia geeft aan dat de school van een bepaald format wil uitgaan,
dat een aantal jaren gebruikt gaat worden. Invulling kan met Esther, coördinator
bovenbouw, worden bespreken. Sylvia geeft de info door aan Esther.

Werkgroepen
Kinderboekenweek is al gestart, kinderen zijn enthousiast en op 13 oktober is er een
boekenmarkt in de aula, waar al veel aanmeldingen voor zijn.
Sint
Inzake de publieke ‘zwarte pietendiscussie’, de beslissingen zijn aan de werkgroep, er zijn
zwarte pieten en een sint. De sint en 4 pieten zijn al geregeld. Sinterklaasjournaal besteld
maar nog niet binnen. Er hebben zich in verband met opvolging 2 nieuwe ouders gemeld.
Die worden ingewerkt om het stokje deels mee over te nemen.
Kerst
De werkgroep heeft het eerste overleg op 16 oktober met brede school en afvaardiging
ouderraad. Eerder gestart dan vorig jaar, versieringen worden eerder uitgezocht. Er komt
nog oproep in de maandagkrant, voor versterking van 1 of 2 ouders.
Daarnaast zijn er al aanmeldingen binnen voor werkgroep afscheid groep 8.

Ouderbetrokkenheid
De rol van groepsouders is hierin belangrijk. Regelmatig contact met de andere ouders.
Tijdens de infoavond is er al veel over verteld. De inschrijvingen voor de lezing met Steven
Pont komen goed binnen. De uitnodiging van deze avond, moet door de leerkracht worden
gedaan, de groepsouder is hierin geen doorgeefluik van school. Sylvia pakt dit op.

In het kader van ouderbetrokkenheid, is de vraag of er bij podiumoptredens ouders mogen
kijken? Dit jaar zal dit zeker gebeuren, Sylvia pakt dit op en ouders worden geïnformeerd
wanneer hun kind aan de beurt is.
Ervaring is dat ouders van nieuwe leerlingen op school, behoefte hebben aan korte,
duidelijke informatie. Denk aan lijstje wat je mee moet nemen op de eerste schooldag,
voorstellingen, wat zijn de regels, waar staat de fiets. Een mooi moment is op het
wisseluurtje hiervoor te gebruiken. Betrek de groepsouders van de groep 1-2 er ook bij en
die kan ‘nieuwe ouders ook informeren.
Samengevat: betere communicatie. Sylvia neemt dit mee.
Website: is niet bij alle klassen up to date. Dit is jammer. Sylvia neemt dit mee. Website is
belangrijk communicatiemiddel wat de agenda voor het kind is. Wat hij moet doen, leren
etc.
Sociale media en kinderen. Er komt hierover nog een uitnodiging. Hier is veel vraag naar.
Verzoek van het DB van de OR
- bij vragen, maak gebruik van het inloopspreekuur dat er is
- of een ieder over ouderbetrokkenheid wil nadenken, behoefte aan een maatje bij
nieuwe ouders op school, met name groep 1-2. Is er behoefte aan thema-avonden.?

Groepsoudergids:
Groepsoudergids wordt uitgedeeld en doorgenomen en uitgelegd wat de bedoeling is.
Klasse potjes worden later uitgedeeld

Rondvraag
Verzoek vanuit het DB, maak de ouders enthousiast voor Steven Pont, het is echt de moeite
waard!
Kinderen werden vorig jaar voor de klas opgewacht en gaan samen naar binnen, dit jaar is
dit niet meer (Suikerberg). Waarom niet? Sylvia geeft aan dat kinderen zelf verantwoording
moeten nemen en zelfstandig worden. Daarom is besloten dat niet meer te doen.
In groep 1-2 is het thema : beroepen. Leuke ervaring, ook in hogere klassen als ouders
komen vertellen. Als aanvulling, bij thema’s vanuit docent meer communiceren naar ouders
wat er speelt. Ouders kunnen hiervoor ook naar juf en ernaar vragen.
Verzoek om de datum van juffen dag tijdig aan te geven. Vorig jaar was dit laat in het jaar, en
dit valt dan vlakbij afscheid van de leraren. Sylvia pakt dit op.
Wijchen schaatst is dit jaar weer. Vraag over schoolschaatsen, Paschalisschool doet ook mee.
Dit geldt niet voor alle groepen.

Ouder geeft aan dat ze bij schoolkeuze van haar kind, info op de website van school miste en
deze minder toegankelijk vond dan andere sites van collega-scholen. Sylvia neemt dit mee

Acties
Opmerkingen die over het aanstaande kamp betrekking
hebben, doorgeven aan ester
Uitnodiging steven pont door leraar en niet groepsouder
Ouders informeren podium optreden
Praktische handvaten ouders nieuwe leerlingen
Actueel houden website per groep door docent
Info website schoolkeuze nieuwe ouders
datum juffen dag
Behoefte thema avond, ouderbetrokkenheid

Datums nieuwe groepsoudervergadering:
Woensdag 14 Januari aanvang 20.00 uur, start 20.15 uur.

Allemaal bedankt voor de komst!
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