Daltonbasisschool
Het Hoog 20
6681 DE Bemmel
Tel
: 0481-450184
E mail : info@borgwal.nl
Website: www.Borgwal.nl

Notulen ouderraadsvergadering 14 september 2016
Aanwezig : Siska, Marieke, Daphne, Linda, Jos, Gemma, Marcel, Marlene, Ellen, Ingrid.
Afwezig:
1. Eerste bijeenkomst subgroepjes
2. Welkom
Siska heet iedereen welkom.
3. Groepsfoto OR
Gemaakt
4. Evaluatie van vanavond
Alles akkoord
5. OR Post
-6. Punten Jos
 Hoe is de start van het schooljaar voor de kinderen/ouders geweest?
In groep 8 komen op dit moment regelmatig oud leerlingen onder schooltijd
binnen. Zijn hier afspraken over? Ervaring leert dat dit de eerste twee weken
gebeurd daarna loopt dit terug. Het wordt in groep 8 wel als storend ervaren.
Het valt op dat er veel honden buiten het hek staan. En er zijn redelijk wat
kinderen bang voor deze honden. Kunnen we hier nog iets aan doen? Buiten
het schoolplein kunnen we dit niet verbieden. Bij hinderlijke situaties wordt
gevraagd contact te leggen met de leerkracht van het kind.
 De eerste weken ligt de focus op groepsdynamiek vanwege verschillende
veranderingen binnen een klas en sowieso een andere klas/leerkracht.
Daarnaast zijn er weer studiedagen geweest om ook te kijken naar de
werkplannen voor de klassen en individuele leerlingen.
 Het bezoek van inspectie was goed. Dit gebeurd elke 4 jaar. Ze zijn bij
verschillende lessen aanwezig geweest. Daarnaast zijn er verschillende
gesprekken geweest met alle geledingen van de school. 15 september komt de
inspecteur terug en presenteert zijn bevindingen aan het team.

 Tevredenheidsonderzoek van de school wordt gepresenteerd door Jos. Naar
aanleiding hiervan komt er een ouderavond om terugkoppeling te geven aan
ouders.

7. Evaluatie Feestweek
Er is een korte evaluatie van maandag, dinsdag en donderdag geweest met een
deel van de werkgroep. Er wordt er aangegeven dat er terug wordt gekeken naar
een goede week.
Alleen voor de donderdag is het verzoek of er aanpassingen kunnen komen m.b.t.
spellen voor de bovenbouw.
8. Kascontrole 2015-2016
De kascontrole commissie heeft akkoord gegeven voor schooljaar 2015-2016 en
heeft aangegeven volgend jaar deze taak ook weer te willen vervullen.
I.v.m. veranderende informatiestromen zullen we als OR hier ook in mee moeten
gaan. Daarom wordt ervoor gekozen om aan de digitale brief voor de vrijwillige
ouderbijdrage en het schoolreisje een Ideal link toe te voegen. Daarnaast zullen de
brieven ook weer op papier mee worden gegeven. Marlene gaat dit met Daphne
oppakken.
9. Budget 2016-2017/aanpassing kvk/ aanpassing bijdrage ouders
De begroting voor schooljaar 2016-2017 wordt akkoord bevonden.
De aanpassingen bij de KVK en de Rabobank zijn geregeld.
Afgesproken is dat de ouderbijdrage dit schooljaar niet zal worden aangepast, maar
dat we een aanpassing van de ouderbijdrage voor 2017-2018 in de loop van dit
schooljaar voorbereiden voor de MR.
10. Ouderhulpformulier wel/niet dit jaar?
Afgelopen jaar is gebleken dat het huidige systeem niet helemaal werkt. Voorstel is
om het dit jaar per activiteit een oproep te plaatsen in de nieuwsbrief. Let op: De
werkgroep is zelf verantwoordelijk om dit verzoek te plaatsen. Daarbij is het
belangrijk dat het duidelijk is wie contact persoon van de werkgroep is. De
melding/informatie hiervan komt in de eerstvolgende nieuwsbrief.
11. Allergie kinderen
Vandaag is de laatste mail m.b.t. dit onderwerp naar de ouders van de
allergiekinderen gegaan. Om hen te informeren wat we zoeken en wat evt.
gevolgen zijn als we niemand bereid vinden.
12. Aanpassen gegevens site Borgwal/OR/OR verslag 2015-2016
Ingrid gaat dit punt oppakken.
13. Adressenboekje?
Dit jaar zal dit per leerjaargroep verspreid wordt. Er is inmiddels toestemming
gevraagd aan ouders hierover tijdens de eerste ouderavond. De OR krijgt een totaal
overzicht.
14. Wat gaan we doen met Familiekracht?
School wil het voorstel van Familiekracht wel inzetten als optie voor een
ouderavond. Maar er zijn ook andere onderwerpen die daar geschikt voor kunnen

zijn. Jos geeft aan zelf deze vrijheid te willen houden en mocht hij Familiekracht
willen inzetten dan zal hij hiervoor met de desbetreffende personen contact leggen.
Daphne neemt koppelt dit terug aan Familiekracht.
15. Tevredenheidsonderzoek Uitslag/vervolg/anonimiteit.
Is reeds besproken bij de punten van Jos. M.b.t. de anonimiteit hebben we bij Jos
hierin weer onze vraagtekens aangegeven. Het blijkt dat in het rapport dit niet terug
te lezen is. De organisatie gebruikt die gegevens alleen voor het bepalen van hun
benchmark en analyses.
Mogelijk kan dit door de afnemende organisatie beter verwoord worden in de
aanhef van de enquête.
16. Schoolreis voor alle groepen ja/nee
Dit gaat voornamelijk over groep 1 en 2 en is ook besproken in de werkgroep. De
docenten geven ook aan dat voor deze kleuters het goed is om een passender
alternatief te zoeken.
Dit houd in dat de schoolreisbijdrage voor kinderen van groep 1-2 aangepast moet
worden. De brief voor deze bijdrage zal aangepast worden.
17. Kisten school T-shirts in orde?
In groep 4 zijn er andere afspraken met ouders gecommuniceerd dan in de andere
groepen. Dit moet hersteld worden. Jos wil graag een aantal OR leden hebben die
samen met hem de controle functie kunnen vervullen. Linda en Marieke gaan dit
oppakken vanuit de OR.
18. Rondvraag
Daphne

 Wat zijn de email adressen voor dropbox van Marlene en Marcel?
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