Notulen groepsouderoverleg 14 Januari 2015
Aanwezig: Ingrid Ermers, Daniëlle Ubeda, , Sylvia van der Burgh, Karin van Dort, Astrid van
Beek
Janneke van Wees, Silvia Aarnink, , Karin Neeleman, Lucia Roelofs, , Sandra Wennekers, Jill
Laurant, , Jikke Zwartjes,, Babette Boer, Annet Nooijen, Michelle Nijenhuis, Vanessa
Hooijman, Thalita Ketterings-Sas, Benine Sutmuller

Opening :Danielle heet iedereen van harte welkom
Notulen vergadering 9 Oktober
-

notulen jaarvergadering/groepsouderoverleg goedgekeurd

Aktiepunten vorige vergadering
- juffen dag, groepsouder kan zelf afstemmen met leraar. Er is dus niet 1 dag voor de
hele school. In de praktijk wordt het vaak per leerjaar afgestemd.
- Opmerkingen over het kamp, doorgegeven aan Ester
- Podium optreden zijn van start gegaan, positieve reacties, alle data zijn via
maandagkrant gecommuniceerd
- De vernieuwde website moet na de carnavalsvakantie klaar zijn. Aandachtspunten
van vorig overleg zijn meegenomen (o.a. info nieuwe ouders oriëntatie schoolkeuze)
- Steven pont seminar, ouderbetrokkenheid zeer goed ontvangen. Uitdaging om dit
jaarlijks 2 jaarlijks te doen.

Werkgroepen
Sint
-

-

Sint viering goed verlopen, kinderen enthousiast
nieuwe pieten, goede ervaring, zijn ook gevraagd voor volgend jaar
de visagiste had stagiaires ingezet, ook dit is een goede ervaring geweest
aandachtspunten: brief over het “winkeltje”, staat ook in evaluatie van werkgroep
sint
meer hulp voor onderweg van Veenhof naar suikerberg. Dit wordt ieder jaar als
wisselend ervaren. Ene jaar genoeg, andere jaar te weinig . Tip, 1 juf en 3 hulpouders
is per groep voldoende.
Muziek op het schoolplein bij aankomst sint werd gemist.

Kerst
- Dit jaar meer ouders in werkgroep, taakverdeling beter dan vorig jaar
- Kerstmarkt zeer succesvol, reacties kinderen positief, goede reacties op het goede
doel, mooie opbrengst
- Factor weer blijft lastig

-

Beauty hoek minder bezocht, veel gebruik van schmink en nagellakken, minder van
de kapsters.
Door sommige wordt het eten in de klas als te kort ervaren.
Is de kerstmarkt een blijvend iets. Nu 3 jaar op rij. Ligt aan werkgroep en brede
school
Discussie over de lijst van het eten. Te veel over in de ene groep, andere groep had
voldoende. Afgesproken voor volgende jaar dat de bovenbouw 5-8 met klas en de
leraar zelf bespreken wat ze willen gaan maken en dit verdelen.

Carnaval
- werkgroep is klein, Babette en Janneke melden zich extra aan. Ingrid geeft dit door
aan Pieta, aanspreekpunt vanuit school
- gezien de bezetting, wordt het zelfde programma als vorig jaar gedraaid
- er is nog hulp nodig voor in de klassen, Ingrid bericht maandagkrant

Schoolfeest
- het ene jaar is het schoolreisje, dit jaar schoolfeest
- oproep voor ouders in maandagkrant,(Ingrid)
- de leraren die in de werkgroep zitten willen starten
- Babette en Jikke willen in de werkgroep, Ingrid geef dit door aan aanspreekpunt
leraar
- Schoolfeest is 1 of 2 juli, dit bepaalt de werkgroep

Feest groep 8 en laatste lesdag
- er hebben zich hier al 6 ouders voor aangemeld
- er komt geen oproep meer in de maandagkrant
- Ingrid mailt namen ouders door aan Sylvia Aarnink. Sylvia pakt dit op met Ester

Info van uit school
Sylvia geeft aan dat er gestemd is over het 5 gelijke dagen model. De info zal vanuit school
en de MR komen. Info zal betrekking hebben op de implementatie, hoe zullen de
schooltijden zijn, hoe laat start locatie Veenhof, hoe laat start suikerberg.
De school is druk bezig met de nieuwe website. Er zal veel praktische informatie op staan.
Intentie dat het na de carnavalsvakantie te zien zal zijn.

Rondvraag
Annet geeft aan dat niet altijd even duidelijk is, wie ze op school kan aanspreken. Sylvia geeft
aan dat Esther aanspreekpunt is voor groep 5-8 en Sylvia voor groep 1-4. Aantal ouders
geven ook aan dat Annelies minder zichtbaar is als directrice van de school

Annet geeft feedback op de infoavond van groep 6-8 voor informatie over de overgang naar
de middelbare school. Voor haar was het weinig toegevoegde waarde. Sylvia geeft aan dat
ze dit met Ester moet bespreken.
Sylvia zal op website aangeven wie aanspreekpunten zijn en dit ook nog vermelden in de
maandagkrant
Janneke geeft aan, dat ze informatie mist, als met name een leraar ziek/afwezig is bij de
kleuters en wie dan de vervanging doet. Sylvia pakt dit op.
Astrid deelt de klasse potjes uit.
Acties
Namen ouders doorgeven werkgroep carnaval
Oproep werkgroep carnaval en schoolfeest maandagkrant
Namen ouders doorgeven werkgroep schoolfeest
Namen ouders werkgroep groep 8 doorgeven Sylvia Aarnink
Info aanspreekpunten op school directie, maandagkrant
Vervanging leraren bij kleuters, communicatie naar ouders
Behoefte thema avond, ouderbetrokkenheid

Datum nieuwe groepsoudervergadering:
Woensdag 20 Mei aanvang 20.00 uur, start 20.15 uur.

Allemaal bedankt voor de komst!
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