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Notulen ouderraadsvergadering 11 januari 2016
Aanwezig : Siska, Marieke, Daphne, Dana(later), Silvie, Linda, Ellen, Ingrid, Jos, Gemma
(later).
Afwezig:
1. Welkom
Siska heet iedereen welkom.
2. Punten Jos
- N.a.v. de vorige vergadering hebben Jos en Siska e.e.a. afgestemd i.v.m. zijn
afwezigheid. Resultaat daarvan is;
- Er is een bericht geweest in de nieuwsbrief m.b.t. fietsen op het schoolplein en
het parkeren op de juiste plaats. Dit blijkt echter geen verbetering op te leveren.
We zullen deze mensen hier vooral persoonlijk op aan moeten spreken om ze te
bereiken.
- Negatieve geluiden m.b.t. de vervanging in groep 3 komen niet bij de docenten
terecht. Dit is jammer. Spoor elkaar aan om het te melden bij de docent i.p.v. op
het schoolplein. Simone is op dit moment weer volledig gestart. Hierdoor vervalt
de vervanging voor klas 3.
- Er zijn plannen om het schoolplein aan te passen. Het budget is rond om het
speelhuisje te vervangen en kunstgras te leggen in de voetbalkooi. Dit is mede
door sponsering gelukt.
- Komende maandag is de uitslag of we voor de komende 3 jaar het predicaat
Excellente school kunnen dragen. Mogelijke huldiging e.d. vind op een ander
moment plaats.
3. OR Post
- Geen post op dit moment.

4. Aanpassen gegevens site Borgwal/OR/jaarverslag
Het jaarverslag is af en wordt gedeeld onder de leden ter goedkeuring. Graag voor
volgende week dinsdag reageren zodat het op de site kan.

5. Evaluatie Sinterklaas
Er is nog niet een echte evaluatie met docenten geweest. Het is verder goed
verlopen.

Opletten welke pieten we gaan vragen, we hebben er in ieder geval 4 nodig.
Waarschijnlijk zullen de pieten vanaf volgend jaar een vergoeding vragen. Ook
moet er dan rekening houden met de aanschaf van verschillende attributen (voor
Sinterklaas).
Ontvangst op de parkeerplaats is goed. Wat wel van belang is dat de kleuters
vooraan staan en voldoende kunnen zien. De sinterklaas groep van dit jaar gaat
ook bezig met de aanschaf van cadeautjes voor Sinterklaas 2016. Voor opslag kan
er contact gelegd worden met Marieke.
Tip: Neem de besproken punten op in de evaluatie zodat de volgende groep hier
van op de hoogte zijn. En probeer toch een afspraak te plannen om met de
docenten te evalueren.
6. Evaluatie Kerst
Woensdag 20 januari is de evaluatie met de docenten. Ouders en leerlingen waren
erg enthousiast. De organisatie verliep goed en het weer is erg mee gevallen.
Jammer dat het dweilorkest niet eerder kon zijn. Daardoor heeft de eerste groep
een stuk gezelligheid gemist.
Docenten hebben op deze manier minder binding met hun klas tijdens de activiteit.
Dit is een verschil maar daardoor niet minder goed. Wel hebben sommige ouders,
hierdoor of door de weersvoorspellingen, bewust andere keuzes gemaakt.
Het idee voor volgend jaar; Kerst musical van ouders voor de kinderen. Als we dit
willen doen zullen we rond maart moeten starten met de voorbereidingen. Het doel
is dan wel dat er één voorstelling komt. Als locatie wordt aan het OBC gedacht.
Vraag aan Jos is om dit met het team te overleggen. Mogelijk dat er per klas ook
een bijdrage is. Als iedereen akkoord is zullen we contact leggen met Monique en
Dieuwke. De volgende vergadering komen we hier over terug.
7. Aanschaf T-shirts
We hebben hiervoor enkele sponsoren gevonden. Wat vinden we van logo’s op de
shirts plaatsen? Door stemming nemen we het besluit dat dit kan. Deze week zal
Silvie hierover zaken afronden.
8. Status Carnaval
Zaken lopen in de voorbereiding. Informatie van de Piejassen is ook bekend. Alleen
de kleding moet nog gecontroleerd worden. En de hulpouders moeten benaderd
worden.
9. Status Pasen
De viering is vlak na de volgende vergadering. De eerste vergadering is 20 januari.
Er komt weer een ontbijt en sponsorloop. Hij wordt gekoppeld aan Energie for all. Er
komt een voorlichting aan de leerlingen en zal de aankleding van de sponorloop
passend zijn bij het doel dat gekozen is.

10. Allergenen kids
De inkoop van Sinterklaas voor de allergenen kids was achteraf niet nodig geweest
omdat dat wat algemeen ingekocht werd voor bijna iedereen toegankelijk was.
Daarnaast was er voor de OR organisatie nog steeds flink wat werk om het te
verwerken. Omdat alleen de inkopen gedaan zijn door de mensen uit deze
werkgroep.

Er blijft de behoefte bestaan vanuit de OR dat de ouders van allergiekinderen hier
meer betrokken bij zijn. Wederom komt de vraag bij Jos of we niet iemand kunnen
vinden die algemeen de boodschappen zou willen doen voor de activiteiten die door
de OR georganiseerd worden. Dit om er voor te zorgen dat er voor de kinderen met
allergie altijd op een zo gelijk mogelijke manier aan de viering worden
deelgenomen. Jos gaat in contact met de betreffende ouders.

11. Opschonen Dropbox
Het is gelukt. Ingrid heeft vooral beter gearchiveerd. Weggooien heeft ze nog niet
aangedurfd. Linda en Ellen komen bij Daphne langs voor instructie.

12. Rondvraag
Ingrid

 Tip voor de verwerking van het ouderhulp formulier. Het uitsplitsen
zou ook kunnen via filters. Dan hoef je niet de knippen en plakken.

Marieke

 Bij het luizenpluizen moesten ze noodgedwongen naar de lokalen. Dit
is door de moeders als erg prettig ervaren. Hoe hebben de docenten dit
ervaren? Jos gaat het terugkoppelen in het team. Wordt er in de klas
aandacht aan besteed? Landelijke hoofdluis-dag bied lespakketten aan.

Ellen

 Wat gebeurd er met ouders die de vrijwillige ouderbijdrage niet
betalen? Zij krijgen meerdere herinneringen en anders gaat Jos met
deze mensen in gesprek.

Siska

 Is het volgende idee iets voor de Borgwal? Een strippenkaart voor
tijden waarop kinderen extra op school zijn. Deze extra momenten
kunnen ze opsparen (middels de strippenkaart) om op een bepaald
moment deze tijden weer in te zetten om vrij te kunnen zijn. Dit kan
alleen op Sterrenscholen dat zijn wij niet dus wij hebben ons aan de
officiële wegen te houden.
De voor laatste vergadering is op 21 april (donderdag) kan deze
verschoven naar woensdag 20 april.? (Jos, Siska en evt. Daphne kunnen
anders niet aanwezig zijn) De vergadering is akkoord.

Sluiting vergadering: 22.10 uur.
Volgende vergadering: dinsdag 8 maart 2016
20.00 uur
De Borgwal
Vergader schema:
Dinsdag 20.00 uur
Woensdag 20.00 uur
Woensdag 20.00 uur

Notulen
08-03-2016 Daphne
20-04-2016 Daphne
08-06-2016 Daphne

Versnaperingen
Gemma
Ellen
Linda

