Notulen DB ouderraad 9 September 2015
Aanwezig: Ingrid Daniëlle, Karin Theunissen, Irna , Karin van Dort, en Astrid

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opening
Karin opent de vergadering en stelt de agenda vast. Eerste vergadering van dit schooljaar. Karin zit de
laatste keer voor.

1. Notulen van de vorige vergadering, open staande actiepunten.
Zie actielijst, aantal punten staan geagendeerd voor jaarvergadering/groepsouderoverleg
Notulen goed gekeurd
2. Ingekomen post
folders schoolreisjes. Worden begin nieuwe schooljaar aan werkgroep meegegeven
Facturen, gegeven aan penningmeester

3. Werkgroepen
Kinderboekenweek: oproep in maandagkrant voor kinderboeken week en sint is gedaan
Kinderboeken weer: navragen bij brede school, vorig jaar was boekenmarkt
Schoolreisje : oproep doen voor schoolreisje.
Sint: Vanuit Samsam mooi decoratiemateriaal overgenomen. Irna neemt het op zich om
dit uit te zoeken voor werkgroep Sint. Ingrid mailt Irna de namen van werkgroep vorig jaar
Sint: Perry gaat Sinterklaas journaal bestellen, vanuit school Perry, Helen en Marloes
betrokken bij sint werkgroep
Schoolfeest : Evaluatie van het eindfeest van afgelopen jaar, Sylvia pakt dit op met de
werkgroep van vorig jaar, Danielle geeft input vanuit OR en sluit waar nodig aan
Kerst: over 2 weken oproep doen

4. Info vanuit school
in verband met herindeling klassen, schoolboekje na de zomervakantie, de vakanties en
de hele indeling van het schooljaar, staat op de website.
Datum voor schoolreisje wordt binnenkort bekend gemaakt
Evalueren van communicatie over eten en drinken bij 5 dagen model. Er komt hiervoor
vanuit directie een bericht in de maandagkrant.
5. Financiën
Met laatste reminder is 95% ouderbijdrage geïnd van schooljaar 2014-2015
Laatste zaken m.b.t. kamp en afscheid worden afgehandeld, dit stemt Astrid met Maikel af
Astrid pakt afronding Sint budget op

6. Groep ouders
Voor bijna alle groepen zijn de groepsouders bekend
De ouders worden eind deze week geïnformeerd
Sylvia informeert de leraren welke ouder groepsouder is/zijn

7. Jaarvergadering / groepsouderoverleg
Voorbereiding voor vergadering is gestart
Ouderbijdrage bespreekbaar. Vorig jaar is aangeven een verhoging voor te stellen, daar
werd toen positief op gereageerd. Voorstel voorbereiden en dan stemmen
Datum vergadering 14 oktober
Oproep voor kascontrole lid in maandagkrant
Karin T kijkt de infomapjes na en vult dit aan met de info over de T-shirts

Actielijst
Actie
Opzet carnaval, allen, bespreken jaarvergadering
Budget sint werkgroep
Evalueren schoolfeest
Aanpassen correspondentie adres KVK

Door
allen
astrid
Sylvia en
Daniele
astrid

Ouders informeren definitief groepouder
Mail sylvia werkgroepleden en namen brede school

ingrid
Ingrid

Oproep maandagkrant voor schoolreisje

Ingrid

Oproep maandagkrant kascontrole

Ingrid

Mail naar Irna werkgroepleden, uitzoek Sint spullen

Irna

Nakijken infomapje voor groepouder

Karin T

Volgende vergadering DB 5 oktober 20.15 uur bij Ingrid
Jaarvergadering en groepouderoverleg 14 Oktober op school

.

