Notulen 2014/2015
OUDERRAAD OBS De Radonkel
Datum:

27 mei 2015.

Leden aanwezig:

Anita Versteegh ( AV voorzitter), Jesica van Hoof ( JvH secretaris),
Martin de Heus (MdH), Lydia van Bree (LvB)

Teamleden:

Pascale Aussems (PA)

Leden Afwezig :

Jolanda Scholte (JS), Mandy Ligtvoet (ML), Saskia Liebregts (SL),
Remco Oesterholt (RO penningmeester) Judith Nijsen (JN)

Van:

Jesica van Hoof

Betreft :

Notulen vergadering 27 mei 2015

1. Opening
 De vergadering wordt om 20:00 uur geopend. Er zijn vijf afmeldingen.
2. Behandeling notulen en actiepunten n.a.v. de notulen van de vorige vergadering
afgerond
 Er zijn geen op of aanmerkingen op de notulen. Zij worden goedgekeurd.
 Actiepunten naar aanleiding van de notulen van de vorige vergadering:
mededeling
> verkeer: JN heeft laten weten geen punten te hebben.
> avondvierdaagse is van 1 t/m 4 juni. Er zal gelopen worden met drie groepen,
afgerond
één 3km groep en twee 5 km groepen. Benodigdheden zijn gekocht.
> sociale media: een medewerker van Bureau Halt heeft uitleg gegeven in groep
7/8 over sociale media en de gevaren daarvan.
afgerond
Bekeken wordt of dit ook kan voor groep 5/6. Een presentatie voor ouders door
een extern deskundige zal lastiger worden,omdat daar kosten aan verbonden zijn
actie: LvB/
LvB zal kijken of zij aan een presentatie voor ouders kan komen.
3. Inkomende en uitgaande post/ mededelingen
 Een bankafschrift van de Rabobank is binnengekomen.
 Mandy Ligtvoet stopt met de OR.
 Volgend schooljaar bestaat de OR uit 7 leden. Gevraagd wordt of er behoefte is
aan nieuwe leden binnen de OR. Die is er, temeer omdat MdH en JN aan het einde
actie:AV
van het volgende schooljaar de OR ook gaan verlaten.
Een oproep aan alle ouders zal gedaan worden.
 De coördinator van de TSO is per e-mail op de hoogte gesteld dat Sinterklaas in
afgerond
2015 op vrijdagmiddag tussen 13:00 en 15:00 uur de school bezoekt.
 Er is een concept voor de vernieuwde website. Ideeën, suggesties, op en
actie:allen
aanmerkingen zijn welkom en kunnen aan SvW doorgegeven worden.
 Op dit moment lukt het niet om documenten te uploaden op de website.
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4. Mededelingen school
Geen mededelingen.
5. Mededelingen penningmeester
RO is afwezig. Er is geen update.
actie: RO
AV heeft gekeken naar de laatste financiële gegevens:
>betalingen van de vrijwillige ouderbijdragen: 93% is voldaan.
>AV heeft de afrekening van de koningsspelen ontvangen van FR,
deze zijn binnen de begroting gebleven.
>machtigingen afgekeurd door de bank: deze bedragen zijn inmiddels
overgemaakt op de bankrekening van de ouderraad.
>herinneringsbrieven zijn de deur uit.
>ouderbijdragen verzorgd door stichting Leergeld: deze bedragen zijn binnengekomen
op de bankrekening van de ouderraad.
6.Punten voor de MR n.a.v. de MR notulen (website:voor ouders/MR).
Dit punt vervalt. Op dit moment staan recente notulen niet op de website.
7.Verslag werkgroepen
Tuingroep> MdH wil duidelijkheid over de plannen aangaande de schooltuin.
AV zal dit opnemen met SvW.
PA geeft aan graag de berkenboom naast de zandbak te willen behouden.
De moestuin wordt op dit moment opgeknapt door dhr. Meijer.
Een extern iemand verzorgt tegelwerkzaamheden.
Ingang kleuters: LvB geeft aan dat een tegel omklapt op het trapje bij de kleuteringang
en PA geeft aan dat de deur bij de kleuteringang stuk is, waardoor kinderwagens niet
naar binnen kunnen. Dit zal doorgegeven worden aan SvW.
Hoofdluis> De school is op dit moment luizenvrij.
Spik en Span> SL heeft het op dit moment erg druk en heeft de organisatie van de
nog te organiseren spik en span dag overgedragen aan Veroniek van Haestregt (lid
spik en span). Indien nodig zal zij contact opnemen met AV.
Waarschijnlijk vinden er in de zomervakantie schilderwerkzaamheden plaats in school.
Promotieteam> De dag in de laatste schoolweek, waarop de kleuters van groep 2
overvliegen” naar groep 3 wordt nog bekend gemaakt.
SvW is voornemens om de promotieactiviteiten zelf te gaan organiseren en dit verder
uit te bouwen.
Het is lastig meetbaar, maar de indruk bestaat dat de Veerse dag niet bijdraagt
aan het verkrijgen van nieuwe leerlingen. Dit jaar zal een plaats aangevraagd
worden bij de kinderactiviteiten. Bestaat na deze Veerse dag nog steeds de indruk dat
er geen nieuwe aanmeldingen uit voortkomen, dan wordt gestopt met de Veerse
dag. Een idee is om promotieactiviteiten op het schoolplein te organiseren.
In de planning 2015-2016 is een educatief toneelstukje (sociaal media/gamen)
opgenomen.
Verkeer> JN heeft in verband met haar afwezigheid laten weten geen punten te
hebben.
Koningsspelen> Dit was een zeer geslaagde ochtend die begon met een dansje op het
liedje energie en dans van kinderen voor kinderen. Daarna werden spelletjes gespeeld
op het schoolplein en 's middags mocht groep 1 t/m 4 hun fietsen versieren en speelde
groep 5 t/m 8 een quiz. De koningsspelen zijn binnen de begroting gebleven.
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8. Volgende activiteiten
1 t/m 4 juni

Avondvierdaagse

JvH

Vrijdagochtend 17 juli tot
12:00

Laatste schooldag
(Spelletjesochtend+
Ouderbedankmoment)

JvH/AV

Woensdag 15 juli

Musical+afscheidscadeau

AV












Avondvierdaagse: de route nog doorgeven aan AV i.v.m. de ijsjes
en het inhalen op de laatste dag.
Musical: alleen boodschappen moeten gedaan worden. AV zal dit
overleggen met FR, evenals het geven van het afscheidscadeautje aan groep 8.
Voorgaande jaren deed FR dat i.v.m. de afwezigheid van een voorzitter bij de OR.
Ouderbedankmoment; dit wordt samengevoegd met de spelletjesochtend op vrijdag 17
Juli 2015. Deze laatste schooldag wordt een leuke ochtend met spelletjes voor de
kinderen. De ouders zijn welkom vanaf 10:30, zodat kinderen en ouder(s) samen de
vakantie in en het schooljaar uit kunnen luiden. Er wordt gedacht aan een high tea /
picknick.
9. Actiepunten.
Afscheidscadeau groep 8: vorig jaar werden de usb sticks zeer gewaardeerd door
leerlingen en ouders. Dit jaar zal opnieuw een usb stick gegeven worden.

actie: JvH

actie:AV

actie:
JvH/AV

actie: AV

10. Rondvraag.
Jubileum 2016 40 jaar Radonkel : SvW zal dit bespreken met het team. Er was een
lichte voorkeur voor de week voorafgaand aan de herfstvakantie (oktober) in 2016 en
festiviteiten verspreidt over meerdere dagen. Stichting Bravoo heeft geen budget voor
jubilea van scholen. SvW zal het jubileum opnemen in de begroting van school en de actie:
AV/RO
OR in haar begroting. De bedragen zullen nog op elkaar afgestemd worden.
11. Sluiting.
De vergadering wordt gesloten om 21.25 uur.

Graag wil ik u bedanken voor uw aanwezigheid. De notulen worden gepubliceerd op de website
van de school. www.radonkel.nl Voor vragen kunt u, liefs per e-mail, contact opnemen met de
secretaris via ouderraad@radonkel.nl
De volgende vergadering is op maandag 14 september 2015 om 20:00 op obs de Radonkel.
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