Actie-/besluitenlijst Ouderraad
Datum

09-10-2018

Agenda
1. Mededelingen vanuit het team
2. Wijze van notuleren bespreken/naslagwerk OR
3. Input Barrie (als gast aanwezig)
4. Invulling algemene ouderavond 5/11
5. Sinterklaas
6. Kerst
7. Financieel jaarverslag
8. Hesjes
9. Enquête/email ouders schoolfotograaf
10. Aankleding school en creatieve inbreng
11. Actielijst
12. WVTTK
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Besluitenlijst
No.
Onderwerp
1.

Mededelingen vanuit het team

Afspraak
-

2.

Wijze van notuleren

3.

Input Barrie Hoogsteyns

4.

Invulling Algemene ouderavond
5/11

Meike (ouder) uitnodigen voor volgende vergadering
Maaike van Ginkel wil graag helpen bij activiteiten en tzt een keer uitgenodigd
worden voor de vergadering
Schoolreis; groep 3 en 4 willen graag naar de Spelerij. Daniëlle gaat na wat
de kosten hiervoor zijn en zal een offerte opvragen incl vervoer.
Groep 1 en 2 is op schoolreisje geweest naar boer Leo. Zowel kinderen als
ouders hebben genoten.
De afgelopen 2 weken waren pittig en heftig. Compliment ook naar hoe
ouders zich richting de ouders en Destiny zich hebben opgesteld.
De vlinders en bloemen werden zeer gewaardeerd door de leerkrachten.

We gaan een nieuw format gebruiken voor efficiënter notuleren en het hanteren van
een actie/besluitenlijst
Aanwezigheid Barrie als gast tijdens vergadering en terugkoppeling waar nu
de focus op ligt;
Wat is ons speerpunt op gebied van onderwijs op dit moment;Richten op taakgerichtheid van kinderen in de eigen klas (eigenaarschap)
Logo wordt vernieuwd
Website wordt aangepast/vereenvoudigd
Wat is de Werkschuit. We hebben een eigenheid en hoe kunnen we dit vatten in
woorden en kernwaarden. Er zullen ouders geïnterviewd worden om na te gaan
waarom er o.a voor deze school wordt gekozen. Er is al met de leerlingenraad
gebrainstormd over wat zij belangrijk vinden. Hier is al actief en hard aan gewerkt. Dit
wordt straks samengevat in de kernwaarden voor de school.
-

-

Thema verzorgd door How2talktokids. Het onderwerp is; gevoelens van
kinderen en hoe je hier als ouders mee om kan gaan. Inleving, reflectie en
praktijkopdrachten.
Kosten zullen door zowel school als door de OR betaald worden. De MR
kunnen we hier ook in betrekken. We willen hier nu ruchtbaarheid aan gaan
geven. Financiële verantwoording hiervoor is nodig. Het wordt compleet
georganiseerd.
Klasbord, website, mail, flyers/posters, uitnodigingen maken. Ook de kinderen
erbij betrekken om te zorgen dat er zoveel mogelijk ouders komen.
Navragen bij How2talk voor promotiemateriaal.
Vermelden in kalender op website en mailing naar ouders/scheepstelegraaf
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Wie?

Termijn
gereed

Marieke
Anne

31-10

Danielle

31-10

Anne

Per direct

Barrie

loopt

Marco/Anne

Uiterlijk 19-10

OR ism school

Uiterlijk 19-10

Marco
Barrie

Uiterlijk 15-10
Uiterlijk 19-10
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Besluitenlijst
No.
Onderwerp

5.

7.

Sinterklaas

Kerst

Afspraak

Er is een draaiboek. Het valt op een woensdag.
Er kan bij de brandweer geschminkt worden. Dit doen de moeder van Daniëlle
en Monique
Piet (oude directeur) benaderen voor Sinterklaas.
Er zijn Pieten nodig (wie?). Wesley vraagt het bij een aantal mensen na.
Laura heeft de vraag uitgezet bij haar werk om te kijken of we iets kunnen
regelen voor ludiek vervoer.
Cadeautjes worden geregeld door Daan en Monique
Baas van Marco heeft een originele oude Jeep die misschien geleend kan
worden.
Monique en Wesley bekijken de inventaris nog en bestellen zonodig spullen.
De onderbouw doet mee met Sinterklaasjournaal. We houden ons ook aan de ‘regels’
die de NOS aanhoudt. Moet ook aansluiten op de sinterklaasintocht in Wijk (17
november).
-

8.

Financieel jaarverslag

9.

Hesjes

Voor de algemene ledenvergadering moet de balans sluitend zijn. Het financieel
overzicht zal ter inzage zijn voor ouders. Wesley, klaar voor de ouderavond op 5/11.
-

-

-

10.

Enqûete fotograaf

Daniëlle en Bregitta zullen de activiteiten rondom de kerst coördineren. Jeroen
wil weer kerstman zijn.
Er wordt een nieuwe kerstmanpak gekocht
Draaiboek is vorig jaar nog aangepast door Dagmar.

De school heeft een make-over gekregen en er wordt ook nog gewerkt aan
een nieuw logo. Dit logo zal dan ook meegenomen worden op de hesjes/Tshirts.
De hesjes (kleur rood 8 stuks) worden besteld voor de mediators en Daniëlle
gaat ze bedrukken. Voor groep 6, 7 en 8 (kleur rood 80 stuks). Voor de
leerkrachten worden ook hesjes besteld (10 stuks).
Offerte aanvragen.
Er wordt ook nog naar T-shirts gekeken.

Wie?

Termijn
gereed

Daniëlle/Monique

5-12.
Rest voor eind
oktober

Wesley
Wesley
Laura
Daniëlle/Monique
Marco

Monique/Wesley

Daniëlle en Bregitta

Half november

Monique en Wesley

Uiterlijk eind
november

Wesley

5-11-2018

Barrie

Februari 2018

Bregitta/Daniëlle

Februari 2018

Bregitta
Barrie

Uiterlijk eind nov
Uiterlijk eind dec

Afname van foto’s zat dit jaar onder de 50%.
Ivm nieuwe regels rondom de AVG behoort school toestemming te vragen aan ouders
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Besluitenlijst
No.
Onderwerp

Afspraak
voor het maken van foto’s. Elk jaar opnieuw.
Hierdoor kiezen we er nu voor dat ouders kunnen gaan kiezen voor inschrijving die
graag een foto willen laten maken van hun kind. Er zal dan digitaal aangemeld kunnen
worden.
Dit zal vanuit school gecommuniceerd worden richting ouders
Voor de klassenfoto zullen we dan apart toestemming vragen aan ouders en zelf de
foto maken.
We gaan op zoek naar een fotograaf die op inschrijving werkt.

11.

Aankleding school en creatieve
inbreng

Met Barrie afstemming vinden wat wenselijk is en wat niet. De kijktafel graag
gebruiken voor de wisseling van de seizoenen. Met Sint en Kerst en Pasen mag de hele
school versierd worden. Het podium als eyecatcher gebruiken.
Barrie vindt het belangrijk dat het meer wordt geconcentreerd zodat het ook de
aandacht krijgt die het verdient.
Ook voor groep 1 en 2 is het belangrijk dat zij iets kunnen creëren waardoor het bij
hen ook zichtbaarder wordt. Zij komen doorgaans niet in de hal van de bovenbouw.
Hier wordt al over nagedacht.

Wie?

Termijn
gereed

Dagmar/Barrie

Eind december

Dagmar/Miranda

Eind december

Daniëlle/ Monique

Doorlopend

Nieuwe vergaderdata
Woensdag 14 november 19.30
Donderdag 13 december 19.30
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