Notulen 2014/2015
Ouderraad De Radonkel Openbare Basisschool
Datum:

07 april 2015

Leden aanwezig:

Anita Versteegh (AV) voorzitter, Jesica van Hoof (JvH)
secretaris, Remco Oesterholt (RO) penningmeester , Martin
de Heus (MdH), Saskia Liebregts (SL), Judith Nijsen (JN)

Teamleden:

Sjaak van Wandelen (SvW) en Frans Roos (FR)

Leden Afwezig:

Jolanda Scholte (JS) , Mandy Ligtvoet (ML)

Van:

Jesica van Hoof

Betreft :

Notulen vergadering 07 April 2015

1. Opening


AV opent de vergadering om 20:05 uur. JS heeft zich afgemeld.

2. Behandeling notulen en actiepunten n.a.v. vorige vergadering d.d. 2 maart 2015.











Er zijn geen op of aanmerkingen op de notulen.
afgerond
Actiepunten: AV meldt dat er voor de werkgroepen een account aangemaakt is en
dat de inloggegevens verstuurd zijn naar de vertegenwoordigingen van de
werkgroepen. De ouderraad blijft het eerste aanspreekpunt van waaruit stukken
doorgestuurd worden naar de werkgroepen.
afgerond
Er was verwarring ontstaan over de werkgroep koningsspelen. FR deelt mede dat op
vrijdag 24 april 2015 de koningsspelen georganiseerd worden door de stagiaires. Het
gehele programma hebben ze georganiseerd. Het voornemen is dit elk jaar zo te
organiseren. Een terugkoppeling naar de OR zal plaats vinden. Bij deze activiteit zal
één contact persoon van de OR aanwezig zijn. Indien er meerdere sportdagen zijn
(bijv. Amerspelen en koningsspelen) wordt bekeken aan welke activiteit
afgerond
deelgenomen zal worden. Dit i.v.m. het te volgen aantal lesuren.
De penningmeester heeft de vergadering voorbereid en zal de punten bespreken bij
punt 5 op de agenda.
afgerond
Een tuindag (op dezelfde wijze als spik en span) is i.v.m. gewijzigde plannen niet
nodig.
afgerond
AV heeft een overlegdatum in april gemaild naar de overige leden van het
afgerond
promotieteam.
Overleg met SvW i.v.m. een combinatie van de spelletjesdag en het
ouderbedankmoment. Is overlegd en zal plaatsvinden op de laatste schooldag.
afgerond
MTC (RO) sponsort de avondvierdaagse met € 50,00, zodat lopers van de Radonkel
goed verzorgd worden.
afgerond
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Avondvierdaagse. Brieven zijn half maart aangekomen.

afgerond

3. Inkomende/uitgaande stukken en mededelingen.



Er zijn geen ingekomen stukken.
Uitgaand: Een condoleancekaart is verstuurd naar de famile Joore in verband met het
overlijden van Dhr A. Joore. Namens team, MR en OR is een rouwarrangement
bezorgd.
De indeling van de nieuwe website is bekend. De OR krijgt een aparte pagina.
JS heeft te kennen gegeven met ingang van het nieuwe schooljaar te stoppen met de
ouderraad.
SvW maakt een jaarplanning waarin alle geledingen van school opgenomen zijn. Hierin
wordt opgenomen wanneer een stukje gewenst is in de Langstraat. Dit i.v.m. een
betere spreiding van nieuwsstukjes.





4. Mededelingen school






De wens is uitgesproken naar stichting Bravoo om vier groepen te handhaven op de
Radonkel. Men wil niet te veel nivelleren en het maximale uit de leerlingen halen.
We nemen deel aan de speciale spaaractie van Rabobank Amerstreek en kunnen
hiermee 500 euro verdienen. De leerlingen gaan de omgeving van de school van
zwerfvuil ontdoen.
De inspectie is geweest i.v.m. de tussentijdse voortgang. De inspectie is tevreden en
heeft vertrouwen in de lopende processen.
De website wordt gevuld op dit moment en gaat daarna in de nieuwe opzet op proef
de lucht in.

5. Mededelingen penningmeester


77% van de vrijwillige ouderbijdragen zijn betaald op dit moment. Er is 950 euro binnen
(1010 was begroot bij 82% betalingen en 1230 bij 100% betalingen). De herinneringen
gaan de deur nog uit. Twee machtigingen zijn niet verwerkt door de bank. Actie wordt actie: RO/AV
hierop ondernomen.

6. Punten voor de MR n.a.v. de MR notulen (website:voor ouders/MR).


Er zijn geen punten.

7. Verslag Werkgroepen






Tuingroep> Bij de kleuteringang ziet het er al netjes uit, is het nodige werk verzet.
actie: MdH
De volgende fase gaat beginnen na de mei vakantie.
Hoofdluis controles> Volgende week is er een nacontrole i.v.m. de constatering van
neten. Het hoofdluisprotocol wordt op de website geplaatst.
actie: SvW/SL
SL stuurt het naar SvW
Spik en Span> Er wordt een nieuwe datum voor de Spik&Span dag geprikt.
actie: SL
Promotieteam> AV is bezig een overleg te plannen.
actie: AV
Verkeer> Er is een groot verkeerspakket besteld met daarin een controlestift,
sleutelhangers,felgekleurde jasjes. Ook blijven we proberen om in aanmerking te
komen voor het pleinpakket van Shell en VVN.
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Binnenkort krijgt groep 3-4 het fietsdiploma en de kleuters hun oversteekdiploma.
De dodehoekactie en een activiteit met behulp van een schoolpleinpakket worden
georganiseerd na de meivakantie.

8. Volgende activiteiten.
1 t/m 4 juni

Avondvierdaagse

9 juli

Musical gr 8 +
afscheidscadeau

17 juli

Spelletjesdag kinderen
en ouders






actie: JN

Jesica/ indien nodig Anita

Jesica/Anita

De brieven voor de avondvierdaagse zijn de deur uit. De kinderen kunnen zich
opgeven tot 17 april 2015. Op 21 april kunnen de groepen ingeschreven worden.
Er wordt nagedacht over een passend afscheidscadeautje voor groep 8.
Een afspraak maken met AM en LJ over de invulling van de spelletjesdag.
RO geeft het begrote bedrag voor de spelletjesdag nog door.

actie: JvH
actie: allen
actie: JvH
actie: RO

9. Actiepunten.
 Maximaal aantal leden OR.
RO, JvH en AV hebben het draaiboek doorgenomen.
In het draaiboek is beschreven dat minimaal zes ouders/verzorgers en naar behoefte
maximaal tien zitting hebben in de OR. In vergelijking met andere scholen is tien
ouders veel. Het idee is om dit terug te brengen naar maximaal acht i.v.m. het aantal
activiteiten. Één verantwoordelijke uit de OR per activiteit. Je kunt je natuurlijk bij
meerdere activiteiten opgeven als hulpouder. MdH en SL geven aan in de ouderraad
gevraagd te zijn voor hun werkgroepen en nemen geen deel aan de overige
activiteiten. Besloten wordt om de beschrijving in het draaiboek te handhaven met de
afspraak dat, wanneer een ouder/verzorger te kennen geeft in de OR zitting te willen
nemen en op dat moment zes of meer ouders in de OR zitting hebben, er gekeken afgerond
wordt of de behoefte daar is.
10. Sociale Media.
 Sociale media: hoe gaan we hiermee om en hoe bescherm ik, als ouder, mijn kind
tegen geweld via sociale media? SvW vraagt na bij stichting Bravoo of er een
protocol m.b.t. sociale media aanwezig is en overlegd met andere scholen binnen de
stichting hoe zij hiermee omgaan. SvW koppelt dit terug naar de OR. Voorstel is om actie:
een info middag/avond te organiseren met een externe deskundige.
SvW/AV
11. Rondvraag.
 JvH: Ouders kunnen zich en aan het begin van het schooljaar opgeven voor de
avondvierdaagse en middels een strookje aan de brief later in het schooljaar. Dit
werkt verwarrend. Afgesproken wordt dat de OR de avondvierdaagse organiseert en
dat ouders zich aan kunnen melden via het strookje aan de brief. Derhalve zal de
afgerond
avondvierdaagse niet meer als activiteit vermeld staan op de intekenlijst.

12. Sluiting.
 De vergadering wordt gesloten om 21:40 uur
De volgende vergadering is op woensdag 27 mei 2015 om 20:00 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
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