Notulen 2015 – 2016
OUDERRAAD De Radonkel Openbare Basisschool
Datum:

14 september 2015

Leden aanwezig: Anita Versteegh (AV) voorzitter,Jesica van Hoof ( JvH) secretaris ,
Remco Oesterholt (RO) penningmeester, Saskia Liebregts (SL), Martin de Heus (MdH),
Lydia van Bree (LvB), Zamzam Mohamed (ZM), Debby Blewanus (DB),
Linda Sijbrands (LS).
Teamleden:

Pascal Ausems (PA),

Leden afwezig :

Judith Nijsen (JN)

Van:

Jesica van Hoof

Betreft:

Notulen vergadering 14 september 2015

1. Opening
AV opent de vergadering om 20:10 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom. Er is
één afmelding. In verband met de aanwezigheid van drie nieuwe OR leden volgt een kort
voorstelrondje.
2. Behandeling notulen en actiepunten n.a.v. vorige vergadering d.d.27-05-2015
Er zijn geen op of aanmerkingen op de notulen. De notulen zijn goedgekeurd.
Actiepunten: MdH heeft een gesprek gehad met SvW (Sjaak van Wandelen) en
duidelijkheid over het plan van aanpak m.b.t. de schooltuin verkregen.
De losliggende tegel en de deur bij de kleuteringang zijn beiden gemaakt.
LvB heeft een aantal tips voor ouders op papier m.b.t. sociale media.
De actiepunten m.b.t. de activiteiten zijn allen afgerond.
Een oproep voor nieuwe OR leden is gedaan. Resultaat drie nieuwe leden en twee
mensen op de wachtlijst. Zij zullen benaderd worden als er OR leden uit de OR gaan.
Jubileum: De bijdrage van school (incl. de bijdrage van Stichting Bravoo ) is plus minus
€ 1000,00.
3. Uitgaande / Inkomende post en mededelingen.
Uitgaand juni /juli: oproep nieuwe leden voor de ouderraad;
condoleancekaartje naar Angela Marijnissen;
*mail m.b.t. een presentatie over sociale media voorafgaand aan de AOV en de vraag of
een kaartje naar ouders bij geboorte, huwelijk gewenst is. Bij overlijden is het geregeld.
*Sociale media: De gemeente Geertruidenberg heeft een gratis les aangeboden over
sociale media voor ouders en kinderen. De vraag is of er voor de AOV ook nog een
voorlichting gewenst is, gegeven door bureau Halt. Gevraagd wordt of de voorlichting
door de gemeente voor alle leeftijdscategorieën is. Dit zal nagevraagd worden, alsmede
bij bureau Halt de prijs voor een presentatie van 1 uur.
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actie: AV

*Kaartje naar ouders: De meerderheid was hiervoor.
JvH en AV houden in de gaten naar wie er een kaartje gestuurd moet worden.
Sept: mail i.v.m. haperend ouderraadaccount. Volgens automatisering is het probleem niet
eenvoudig op te lossen. Email wordt goed verstuurd vanaf het ouderraadaccount, maar
komt niet binnen op sommige mailadressen.
Inkomend.
Sept: In de werkgroepen spik en span en promotie zal SvW de leiding gaan nemen.
Wanneer hulp van ouders gewenst is, zal dit door SvW aangegeven worden.
Ideeën kunnen aangeleverd worden bij SvW. Een discussie ontstaat naar aanleiding van
de bezetting op de Veerse dag. AV zal dit terugkoppelen naar SvW.
Vraag van SvW ; 17 oktober is de opening en open dag van de Brede School.
Of de OR leden deze dag ,onder voorbehoud, in hun agenda willen reserveren
voor eventuele hulp.
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4. Mededelingen school
De inspectie was zeer positief ten aanzien van de behaalde resultaten, sturing van de
directeur en de inzet van het team. De school krijgt weer het basisarrangement. Het
achterstallig onderhoud is inmiddels ook ingehaald, de school heeft een frisse en
uitnodigende aanblik gekregen.
5. Mededelingen penningmeester
De ouderbijdragen zijn op dit moment voor 93 % voldaan. De meeste activiteiten zijn
binnen budget gebleven. De penningmeester is bezig met het financiële verslag en de
concept begroting welke op de AOV gepresenteerd wordt.

actie: RO

7. Werkgroepen

•
•

•
•
•

•
•
•

Tuingroep> Het tuinplan zal verder uitgevoerd gaan worden.
Hoofdluis controles> Bij de laatste controle zijn bij twee kindjes neten
geconstateerd. Er was geen goede communicatie hierover naar de ouders.
Zodra er hoofdluis/ neten geconstateerd worden, moet er een schrijven uit naar de
ouders. Dit zal opgenomen worden met SvW.
Spik en Span> Hierin gaat SvW de leiding nemen.
Promotieteam> Hierin gaat SvW de leiding nemen.
Verkeer> Wij doen mee met de gemeentelijke actie “kopje d’r bij” en JN
heeft hiervan een stuk op de site gezet.
Donderdag 17-09 worden de fietsen gecontroleerd van de kinderen uit groep 7 en
8 i.v.m. de werkweek en via Veilig Verkeer Nederland is een mooie set besteld
met daarin een sleutelhanger, allemaal in het kader van het verkeerslabel. Ook
wordt aandacht besteed aan het rotonde rijden en de actie; in de bergen je
remmen goed gebruiken. De werkweek is in Limburg en hier zijn diverse heuvels.
Avondvierdaagse> Dit was goed verlopen. Dankzij sponsoring en schenking
kregen de kinderen elke dag drinken en lekkers.
Musical en afscheidscadeau> Binnen budget. Extra feestelijk tintje d.m.v. partystreamers. AV heeft de cadeautjes overhandigd aan de kinderen van 8.
Laatste schooldag> Dit was een groot succes en voor herhaling vatbaar.
Bekostigd uit budget: OR onkosten/speldag en koken.
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8. Verdeling activiteiten schooljaar 2015-2016.
Activiteit

Datum

OR verantwoordelijk

Bestaansfeest

22-10-15 middag

SL en LvB

Sint

4 -12-15 middag
13:00 tot 15:00

LS en DB

Kerst

18-12 -15 ochtend

ZM en AV

Carnaval

05-02-2016

LvB en LS

Koningsspelen

22-04-2016

LvB en ZM

Avondvierdaagse

30 -05 t/m 02-06 2016

JvH en ZM

Musical en afscheidscadeau

19-07-2016 avond

AV en ZM

Laatste schooldag

22-07-2016 ochtend

DB, LS en AV

9. Eerstvolgende activiteiten.
Bestaansfeest.
De kinderen krijgen in de middag een glaasje ranja en een traktatie.
Dit wordt verzorgd door de OR. Hier is geen werkgroep voor. Navragen bij de leerkrachten
of er kinderen zijn die bepaalde voedingsmiddelen niet mogen hebben i.v.m. allergie /
intolerantie of geloof. Gekozen is voor donderdag 22-10, omdat de kleuters vrijdag 23-10
vrij zijn.
Sint.
PA en DM (Didi Meijers) plannen de eerste vergadering voor de werkgroep.
PA vraagt of ze binnenkort kan weten wat er begroot is voor de Sint.
Er is al contact geweest met Sint en zijn pieten en zij komen in de middag van 13:00 tot
15:00 op vrijdag 4 december. De bevestiging heeft AV gemaild aan PA.
10 Actiepunten.
De week voor de herfstvakantie in 2016 is het 40 jarig jubileum van onze school.
Ideeën voor dit 40 jaar bestaan zijn welkom.
11. Rondvraag.
Geen vragen
12. Sluiting.
AV sluit de vergadering om 21:20.
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