
Notulen ouderraad vergadering 22 januari 2018

Aanwezig: Marjolein (kerst), Hanneke (carnaval), Boudewijn (sport), Daniek (verkeer), Sandra

(docente bovenbouw), Herman (voorzitter), Dirk (penningmeester), Judith (secretaris/sint)

Afwezig: Ankie (luizen), Anke (docente onderbouw), Patricia (docente middenbouw)

Agenda:

 Welkom

 Inbreng commissies

 Bouwcoördinatoren

 Financiële update

 Actiepunten

 Privacy en gegevensverspreiding

 Rondvraag

Welkom

Herman heet iedereen welkom. Er zijn geen opmerkingen over de notulen van de vorige vergadering.

Commissies

Sint was een leuk feest. Er is geëvalueerd. Geen grote bijzonderheden. De afrekening wacht op de

nota van de stomerij. De nieuwe kleutersint was leuk. De middenbouw sint heeft aangegeven dat dit

zijn laatste jaar was. Wij hebben hem passend bedankt voor bijna 10 jaar trouwe dienst.

De kinderen hebben weer genoten van de kerstviering. De lampionnen optocht is altijd veel regel. Er

zij een aantal logistieke aanpassingen gedaan aan het draaiboek voor over drie jaar. De onderbouw

docenten gaven aan dat het vullen van de wensboom veel werk was. Wanneer dit weer wordt

georganiseerd bekijken of deze activiteit in de onderbouw ondersteund kan worden. Er is € 280

overgebleven van het budget. Een deel is gebruikt voor het aankopen van spullen voor volgend jaar.

Afrekening volgt.

Er was het nodige mis gegaan bij het uitleveren van de bestelling bij de AH. Sandra houdt dit voor

carnaval in de gaten.

De plannen voor carnaval zijn rond. Het programma voor de groepen 1 t/m 3 bestaat uit hossen op

het plein en een spelletjescircuit op de begane grond. Het programma voor de groepen 4 en 5

bestaat uit hossen op het plein en een spelletjescircuit op de bovenverdieping. Er is tevens een bar

en een karaoke ruimte. De bovenbouw gaat hossen op het plein en in het wijkgebouw. Tevens

worden er spelletjes op het schoolplein voor hen georganiseerd door de docenten. De Prins komt

13.00 de feestvreugde vergroten. Net als vorig jaar wordt er een schoolprins en prinses gekozen.

Op 1 of 2 activiteiten na is de sportkalender vol gepland. De eerste activiteiten zijn van start. Volgend

jaar wordt gekeken of het voor de vaste activiteiten mogelijk is deze nog eerder in het jaar te

plannen.

Verkeer, geen bijzonderheden



Coördinatoren

Door afwezigheid van Anke en Patricia geen bijzonderheden voor de midden- en onderbouw. Sandra

heeft ook geen bijzonderheden. Ze geeft nog aan dat er toch nog wat onduidelijkheden waren over

een cultuurbudget. Zij geeft door aan collega’s dat wanneer er in samenspraak met Hans goede

plannen liggen wij nadenken over een budget maar dat het voor als nog geschrapt is.

Financiële update

Er is inmiddels 85 % van de ouderbijdrage voldaan. Er volgt nog een herinneringsronde. Verder geen

bijzonderheden.

Actiepunten

 Contact met Hans heeft uitgewezen dat de ouderinformatie terug gaat naar de oude opzet.

 Wij zien het nut van verkeershesjes maar vinden unaniem dat we hier geen middelen voor

vrij willen maken

 De aanschaf van 2 duikelrekken is begroot op ongeveer € 6.700 inclusief plaatsing. De

vergadering is akkoord.

 Er volgt een oproep via de contactouders voor verkeersbrigadiers. Het blijft lastig. De aan en

afmeldingen houden elkaar in evenwicht. Hans heeft aangegeven indien gewenst 1 keer per

twee weken deel te nemen aan het brigadieren. In de ideeënbus van school is het idee

binnen gekomen een deel van de groepen 8 samen met een ouder te laten brigadieren in de

zandberglaan. We bespreken dit met Hans.

 Boudewijn bekijkt de aanschaf van sportshirts in kleinere maten. De voorkeur gaat uit naar

iets wat lijkt op de reeds aanwezige voetbalshirts met dezelfde bedrukking. Het uitgangspunt

is de kwaliteit. Het betreft 20 shirts 122/128 en 20 shirts 140/146.

 Er is wat onduidelijkheid over de het protocol rondom RT. De ouder met het specifieke

probleem probeert dit met de docenten op te lossen. Uit de vergadering blijkt echter wel dat

ouders niet goed weten welke informatie beschikbaar is in parnasys en hoe ze hierop

moeten reageren. Ook blijken docenten verschillend met het pakket om te gaan. Sandra

bespreekt met haar collega’s wat zij van ouders verwachten met betrekking tot parnasys. Wij

geven bij Hans aan dat er bij ouders nog al wat onduidelijkheid is. Is het een idee om dit

standaard op de informatie-avond te behandelen?

 School is druk bezig met de veranderende wetgeving omtrent datalekken en het beveiligen

van persoonsgegevens. De persoonlijke gegevens van de contactouders zijn verwijderd van

de site. Wij volgen voorlopig school.

Rondvraag

Er zijn geen punten in de rondvraag.


