Notulen 16 mei 2018
Aanwezig: Jacqueline, Wendy, Christa, Geertje, Janet, Suzanne, Nel, Inge, Sonja en Miranda
Afwezig: Marjolein en Sandra
1. Opening door Miranda.
2. Notulen van 14 maart:
- Het schoolfruit is nu tot de zomervakantie voor 4 dagen. Een extraatje vanuit de overheid.
Om de subsidie van volgend jaar geheel rond te krijgen moet er gezorgd worden dat de
school een “gezond school vignet” krijgt. Hier gaat Nel mee aan de slag.
- Er is wat onduidelijkheid over punt 5c. Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt er
gevraagd of Marjolein en Sandra hier naar kijken.
- De papiercontainer. Gaat deze nu opgeheven worden en door wie dan? Dit moet door
school gedaan worden en zal Nel op zich nemen.
3. Evaluatie activiteiten:
- Zwemmen; dit is prima gegaan. Er waren 2 teams en de kinderen hebben genoten.
- Open dag; is op de dag zelf goed gegaan. Iets meer opkomst als vorig jaar. Het heeft
verder niet veel nieuwe inschrijvingen opgeleverd. Voor volgend jaar zouden we kunnen
kijken naar de aanloop in de centrale hal. Hier lijken de meeste mensen binnen te komen
en staan wij niet. Anders onze eigen ingang goed zichtbaar maken. Mogelijk meer
aandacht via bijvoorbeeld Facebook voor de open dag.
- Pasen; gezellig en leuke ontbijtjes. Er waren 2 missers met de ontbijtjes. Doordat er extra
spullen waren kon hier goed op ingespeeld worden en had iedereen iets lekkers. Er blijft
een stukje discussie over de verschillen in ontbijt. Volgend jaar zullen de werkgroep en
het team weer met elkaar bespreken wat te doen. Mogelijk een aanpassing in de brief
die met de kinderen mee gaat. In de middag was er geen activiteit (paascasino). Dit
wilde ze vanuit het team niet.
- Handbal; de werkgroep is aantal keren bij Ellen (team) geweest of er nog iets te regelen
viel voor hen. Alles was in kannen en kruiken werd er gezegd. Alleen drinken en
versnapering hoefde er geregeld te worden. Puntje bij paaltje is het ons inziens allemaal
rommelig verlopen. Coaches bleken wel op de hoogte te zijn, ouders niet of pas later (1
dag van te voren) Bij het toernooi zelf is het wel goed verlopen en hebben de kinderen
genoten.
- Koningspelen; deze waren er dit jaar niet. Dit doordat er niet genoeg hulpouders waren.
Achteraf werd er op verschillende manieren nog hulp aangeboden, maar toen was het
plan al van de baan. à volgend jaar de koningsspelen houden op de officiële landelijke
vrijdag. Ook het liedje van kinderen voor kinderen is voor de kinderen belangrijk.
Er volgt een discussie over (het te kort aan) hulpouders. Worden ouders overvraagd? Voelen
ouders zich overvraagd? Speelt de vraag voor toezichthouden hierbij mee? Het is een punt
waar we tegen aanlopen en wij niet alleen… Mogelijk kan social schools ons volgend jaar
helpen met plannen/ inzetten.
4. Komende activiteiten:
- Versieren/ zomersfeer; we spreken nu af dat de werkgroep die versiert ook de versiering
van het thema weer weghaalt. Na de koningsspelen is er eigenlijk geen thema meer. We
maken er een nieuw werkgroepje bij voor volgend schooljaar die de zomer en
winterversiering op zich neemt. Voor nu gaat Jacqueline dit doen en vraagt Marjolein om
dit samen te doen.
- Schoolreisjes; ieder lid van de OV/ MR kan met 1 schoolreisje van zijn/ haar kind mee.

-

-

Scholen 4 daagse; het is niet overal goed gegaan met het uitdelen van de
inschrijfformulieren. Inschrijven kan tot en met vrijdag. Er is wel nog extra oversteekhulp
gewenst. Dus als we nog iemand weten…
Schoolvoetbal; dit is vrijdag 1 juni op het terrein van VV Winkel. Alle kinderen van groep
7 en 8 doen mee. Ron regelt dit vanuit het team. Suzanne en Wendy OV.
Laatste schooldag; dit is 20 juli. Vanuit het team zitten hier Annelot en Ellen B bij.
Volgende vergadering komen we hier nog op terug.

5. Actiepunten:
è Hoe staat het met de dropbox? Misschien toch maar alles op papier bijhouden, heb je
het bij de hand…
è Stukje nieuws/ informatie vanuit OV nieuwe schooljaar. Marjolein/ Sandra.
è Opheffen papier container > Nel
è Subsidie schoolfruit aanvragen > Nel
è Laatste schooldag!
6. Mededelingen:
- Vanuit de MR kwam er een vraag tav het schoolfruit. Zij hebben hier een andere mening
over als de OV. Mogelijk wordt Miranda nog uitgenodigd bij hun vergadering.
- Eindmusical groep 8; deze zal weer in de mafkikker worden gehouden. Dit is vorig jaar
goed bevallen.
- Juf Carla is al een tijdje ziek thuis. Na overleg met de bedrijfsarts komt zij volgende week
een bakkie doen op school.
- De uitbreiding van de school gaat aan de zijkant komen. Hier zullen 2 lokalen komen, met
mogelijkheid voor een 3e, waar de kleuters naar toe gaan. Het lokaal van het huidige
groep 4 zal een peuterklas worden.
- Bedank dag voor de ouders staat in de agenda. Nel polst wat wij hiervan vinden. En deelt
dit met het team.
7. Ingekomen stukken:
Geen
8. Financiën:
Sonja stuurt het overzicht nog aan ons door. En zou graag ook alle originele bonnen van ons
ontvangen.
Sonja zit hierna nog 1 schooljaar als penningmeester en dan zit haar termijn erop. Christa
gaat eens met haar meekijken of haar deze functie wat lijkt. In een volgende vergadering, als
iedereen aanwezig is, zullen we verder bespreken hoe deze functie in te vullen.
9. Rondvraag:
- Sonja; hoe is het met juf Hedda? Zij zou na de voorjaarsvakantie komen maar kwam toen
niet en is nu ziek gemeld. Dit loopt allemaal moeizaam en gaat nu via surplus.
- Janet; hoe is het met de vervanging van Nel? Er is door de sollicitatie commissie unaniem
iemand gekozen en aangenomen. Vrijdag zal hier een brief over de deur uitgaan.
10. Sluiting van de vergadering.
!!!!DE VOLGENDE VERGADERING IS GEPLAND OP 13 JUNI OM 19.30 UUR!!!!

