Actie-/besluitenlijst Ouderraad

Datum

14-11-2018

Aanwezig

Marieke, Marco, Danielle, Meike, Wesley, Miranda, Monique, Laura, Bregitta

Agenda
1. Openstaande acties
2. Vaststellen notulen
3. Mededelingen vanuit het team
4. Evaluatie algemene ouderavond
5. Sinterklaas incl. draaiboek
6. Kerst
7. Hulpouder-lijst
8. Schoolreis
9. Hesjes
10. Schaatsen 21 dec 2018
11. Kleding inzameling
12. Nieuwe vergaderdata
13. W.V.T.T.K
Welkom.
Meike is vandaag aangesloten om te kijken of ze het wat vind en aan het eind van de avond mag ze laten weten of ze wat vind en aan wil sluiten.
Besluitenlijst
Onderwerp
1. Openstaande Acties
Meike vragen
Maaike van Ginkel
Schoolreis groep 3 & 4

Nieuw format notulen
Thema avond

Sinterklaas

Afspraak

Wie?

Termijn gereed

Meike uitnodigen voor de volgende vergadering
Maaike van Ginkel wil graag helpen bij activiteiten en tzt een keer uitgenodigd worden voor de vergadering
Maaike wil graag een hulpouder zijn, dus hoeft niet aan te sluiten bij een vergadering. We kunnen haar
gewoon vragen als we haar nodig hebben.
Groep 3 en 4 willen graag naar de spelerij. Er moet een offerte opgevraagd worden inclusief vervoer. Daniëlle
gaat een offerte opvragen.
Doorgeven hoeveel kinderen ermee gaan.
De spelerij, Danielle heeft een offerte opgevraagd, maar er kan niet gekozen worden voor de Spelerij. Op de
site staat dat het €14,00 per kind kost en per max 15 kinderen per 1 begeleider gratis. Er zit geen lunch bij.
Lijkt ons als OR niet echt geschikt voor schoolreisje.
We gaan een nieuw format uitproberen voor de notulen en het hanteren van een actie besluitenlijst
Navragen promotie materiaal
Vermelden op website en mailing naar ouders en scheepstelegraaf
Klasbord, uitnodiging maken en hierbij kinderen betrekken
Pieten regelen
Piet benaderen om sinterklaas te spelen

Marieke
Anne

14 november 2018

Danielle
Desiree

Anne
Marco
Barrie
LK
Wesley
Wesley

Vanaf heden
15 okt 18
19 okt 18
19 okt 18
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Besluitenlijst
Onderwerp

Afspraak

Wie?

Navragen vervoer, oude Jeep of via werk Laura
Cadeautjes bestellen en inpakken

Marco/Laura
Monique en
Danielle
Monique en
Wesley
Monique en
Wesley
Dagmar
Bregitta
Barrie

Sinterklaas spullen (kleding) kopen
Kerst

Hesjes
Fotograaf

Kerstmanpak kopen
Draaiboek nog aanpassen met de punten van vorig jaar
Bregitta vraagt een offerte op
Communiceren over de fotograaf aan de ouders en er wordt toestemming gevraagd aan de ouders voor een
klassenfoto
Klassenfoto willen de leerkrachten zelf maken

2. Vaststellen notulen
Hoeft op zich niet op de agenda, op het moment dat je de openstaande acties doorneemt, heb je de notulen al besproken
3. Mededelingen vanuit het team
Kerntaken spel
Er zijn er wel een aantal spellen meegegeven, maar er zijn er nog maar een paar terug. Maar nog niet genoeg
om er al wat over te kunnen zeggen
Opruim ronde 2
Er is een nieuwe ronde met opruimen geweest. Oa. is het dramahok netjes opgeruimd
18 december
Studiemiddag is verplaatst, mocht het problemen opleveren kun je dit aangeven bij school
4. Evaluatie algemene ouderavond
Vanuit het team
Er waren ongeveer 40 mensen aanwezig, daar moeten we het echt over hebben. De posters leken meer een
reclame poging tot boeken kopen of om de workshop volgen. Misschien meer combinatie maken met school
waar bij het onderwerp beter aansluit bij de wensen van de ouders. Misschien kunnen we samenwerken met
een andere school.
Vanuit OR
Vonden het leuk, maar het heeft de verwachtingen niet bij iedereen waargemaakt. Duurde wel lang, werd er
gehoord. Het zijn de ouders die je verwacht die er komen. Er waren ook positieve dingen. Het was een hoge
rekening voor weinig opkomst.
Ouderavond ideeën
Eerder op de agenda zetten In juni 2019, en dan beginnen met de ideeën van het team. Misschien iets over
bewegen en leren. Sport is ook een speerpunt. Dingen over school is misschien iets wat meer aanspreekt.
Lokale sprekers uitnodigen
5.Sinterklaas incl. draaiboek
Gedaan is:
Cadeaus binnen en betaald, enveloppen (groepen 5 t/m 8 krijgen geld om een cadeautje te kopen) met geld
zijn ook klaar. Inpakpapier is er genoeg. Pietenpakken bekeken, we hebben nog 5 pietenpakken en een lijstje
is gestuurd naar Wesley om wat dingen aan te schaffen. De bruine kleur gebruiken en wat roetveegpieten.
Kijken op de dag zelf even. Danielle laat weten of we nog pakken krijgen.
Sinterklaas is geregeld en we hebben 5 pieten.
Nieuwe zakken heeft Danielle en die neemt ze mee
Nog aanschaffen
Wesley heeft Laurens een app gestuurd om te vragen of hij strooigoed, plastic bekers en slimpie wil
aanschaffen.
Vervoer
Marco heeft aan zijn baas gevraagd of de Jeep van zijn baas geleend mag worden. En dit mag, dus we hebben
dit jaar een Jeep als vervoermiddel
Cadeaus inpakken
Monique wil graag een paar mensen die helpen om in te pakken. Dit wordt geregeld en komt goed.

Termijn gereed

14 nov 18

Marieke/
Desiree

Juni 2019

Laurens/
Wesley

26/11/18
5/12/18
4/12/18
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Besluitenlijst
Onderwerp

Afspraak

Wie?

Termijn gereed

Zakjes maken

27 november mogen de kinderen de schoen zetten dus 26 november moeten de zakjes gevuld worden.

26/11/18

Stukjes vanuit klassen voor Sint
Versieren

Marieke vraagt wanneer de juffen de stukjes aan moeten leveren bij de Sint. Wesley vraagt na wanneer de
stukjes aangeleverd moeten worden
Op podium komt de bakkerij, en bij de kleuters komt de postkamer. Marco neemt een oude typemachine mee.
In het speellokaal komt een slaapplek omdat er een piet kan slapen die het niet.
As zondag versieren door Meike, Monique, Linda, 12.30 uur, verzamelen bij Danielle

Miranda/
Laurens
Wesley

15/11/18
18/11/18

Lunch voor Sint en Piet
Sint opruimen

Even broodjes regelen bij de Heul
5 december nadat sinterklaas is geweest worden de sint spullen gelijk opgeruimd

Bedankjes Sint en pieten

Even cadeaubonnen/ cadeautjes regelen (3 meiden, 2 mannen en sinterklaas)

Draaiboek

Het draaiboek mag weer even aangepast worden voor dit jaar. Bregitta stuurt hem mee met de notulen.
Misschien kunnen Wesley en Monique hem aanpassen voor dit jaar.

Foto’s

Er wordt op dit moment overlegd over het maken van foto’s. Marieke laat weten of het nog mag, anders
kunnen we misschien nog iemand benaderen om foto’s te maken.

Marco
Danielle,
Monique
Meike en
Bregitta
Wesley
Aanwezige
op die dag
Laura en
Miranda
Bregitta
Wesley/
Monique
Marieke

Op 20 december is het kerstdiner. Danielle en Bregitta maken een plannetje en communiceren we naar de rest
van de OR leden.
Jeroen wil best weer kerstman zijn. Alleen moet er wel een heel nieuw pak gekocht worden. Inclusief een
kussen voor onder zijn buik.
Danielle overlegd even met Desiree en met Barrie om te vragen wat er allemaal mogelijk is. Ook vanwege het
podium die gebruikt wordt voor de kerst musical. Maar ook of en hoe we hulpouders nog kunnen/ mogen
benaderen. Op 7 december wordt school in kerstsfeer gebracht.

Danielle/
Bregitta
Wesley

5/12/18

Danielle

7/12/18

Hij is klaar, maar wat mogen we er nog mee. Danielle neemt dit op met Barrie

Danielle

Duinoort, in Helvoort is misschien ook leuk € 14,50 per kind inclusief all you can eat.
Klinkt leuker als spelerij, dus offerte aanvragen, nadat Marieke heeft geïnformeerd bij de leerkrachten.
Als leerkrachten positief zijn dan vraagt Laura een offerte aan.
Desiree heeft offerte gevraagd over survivallen. Kijken of dit binnen het budget valt.

Marieke

We hebben een sponsor gevonden, VKV groep. Bregitta heeft ondertussen de offerte binnen en geeft de
offerte aan Marco. Marco stuurt deze door naar iemand die misschien nog goedkoper kan doen.
Moeten we later nog even naar kijken, die shirts hebben we pas in het voorjaar nodig, dus op de agenda van
de volgende vergadering zetten

Bregitta
Marco
Anne

14/11/18
2019
13/12/18

Er was een vraag vanuit Desiree. Er is voor groep 5 tot en met 8 een moment dat er op de markt geschaatst
kan worden. Miranda en Danielle vragen aan Dorestad of ze iets kunnen betekenen in de vraag van warme
chocomel. Anders kunnen we Maaike en Annemiek vragen of ze hierin iets willen doen. Als ze het niet doet
dan niet.

Miranda en
Danielle

17/11/18

6. Kerst
20 december
Kerstman
Versieren

5/12/18

5/12/18
5/12/18

Deze week
5/12/18
Week 46

19/12/18

7. Hulp-ouderlijst
8. Schoolreis

9. Hesjes
Hesjes
Sportshirts

15/11/18

Laura
Desiree

10. Schaatsen 21 december 2018
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Besluitenlijst
Onderwerp

Afspraak

Wie?

Termijn gereed

Dagmar haar ding. Inleveren kon tot vandaag. Container stond er niet bij de kleuters en er stond geen
inleverdatum op de poster. Ook komen we tot de conclusie dat het niet echt netjes staat.
Volgende vergadering bespreken of we het de moeite waard vinden.

Allen

13/12/18

Desiree/
Miranda/
Meike/
Marieke

2018

11. Kledinginzameling

12.Nieuwe vergaderdata
We hebben nieuwe datums gepland voor de volgende OR vergaderingen
13. WVTTK
Carnaval
Dag van de Leerkracht
Foto’s voor de poster

We gaan even in de afwachthouding. We horen wat we gaan doen vanuit school.
Te veel en we hebben niet rekening gehouden met allergieën. Handige tip voor de volgende keer
Bregitta wil graag nog foto’s van Desiree, Meike, Marieke en Miranda

Nieuwe vergaderdata
Donderdag 13 december 19.30
* Nieuwe jaar inluiden met wat?
* T-shirts
* Kledinginzameling
Donderdag 7 maart 2019
Dinsdag 7 mei 2019
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