Notulen 2015/2016

OBS De Radonkel, Openbare basisschool
Datum:

17 november 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), Debby Blewanus
(DB), Linda Sijbrands (LS), Zamzam Mohamed (ZM)
Teamleden:

Didi Meijer (DM)

Leden Afwezig :

Judith Nijsen (JN)

Betreft:

Notulen vergadering 17 november 2015

1. Opening
De vergadering wordt geopend om 20:05 uur.
2. Behandeling notulen en actiepunten n.a.v. vorige vergadering d.d.14-09-2015
Er zijn geen op of aanmerkingen op de notulen.
Actiepunt sociale media: Dit heeft in de nieuwsbrief gestaan. Er gaat een brief
uit naar de ouders om te inventariseren of er voldoende belangstelling is voor
een informatieavond hierover.
3. Inkomende en uitgaande post en mededelingen.
Inkomend: JvH wil gaan stoppen met het secretariaat, zie punt 4 op de agenda.
Uitgaand: kaart AM i.v.m. de geboorte van Jesse. Zij zal nog een cadeautje
ontvangen. Ze wil graag een badcape met Jesse erop geborduurd.
Condoleance kaart SvW i.v.m. het overlijden van zijn moeder.
LJ heeft een afscheidscadeau ontvangen.
De website is vernieuwd. De vraag is weggelegd bij SvW of de OR zelf de
OR pagina bij kan houden.
I.v.m. de opening van de Brede School is een vlag aangeboden in dezelfde opdruk
als het buitenbord. Verbeterpunten n.a.v. de open dag kunnen doorgegeven
worden aan SvW.
4. Oproep nieuwe secretaris.
JvH wil stoppen met het secretariaat van de OR. Ze blijft wel lid. LS geeft aan erover na te
willen denken om het secretariaat over te nemen. JvH en LS maken een afspraak om de
werkzaamheden van het secretariaat door te spreken.
LS vraagt hoe dit punt opgelost had geworden bij geen reactie van de or leden. AV geeft aan
dan een oproep in de nieuwsbrief te plaatsen en JvH te ondersteunen tot er opvolging is.
5. Mededelingen school.
Fancy Fair 2016. Deze is (voorlopig) gepland op zaterdag 19 maart 2016. De FF wordt verder
besproken bij punt 12 van de agenda.
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actie: AV

afgerond
afgerond
afgerond

afgerond

actie:
JvH/LS

6. Mededelingen penningmeester
De bonnen van het bestaansfeest heeft de penningmeester nog niet ontvangen.
LvB geeft deze en een overzicht van de kosten aan RO.
Budget sinterklaasfeest is door de penningmeester gegeven aan de werkgroep.
Brieven en machtigingsformulieren (voor de ouderbijdragen van kinderen die zijn
ingestroomd) gaan woensdag 18 november de deur uit. Begin februari worden
de bedragen van de rekening afgeschreven. Hierover krijgen alle ouders die een
machtiging afgegeven hebben nog bericht. Er mag 1x in de 52 weken geïncasseerd
worden.

afgerond
afgerond

actie: RO

7. Punten voor de MR n.a.v. de MR notulen (website:voor ouders/MR).
Dit punt vervalt. Op de vernieuwde site staan ten tijde van deze vergadering nog geen
notulen van de MR.
8. Werkgroepen
Tuingroep: de paddenpoel heeft plaats gemaakt voor grint en plantjes.
Het gras moet gemaaid worden. RO heeft een grasmaaier die school mag hebben.
Hij zal die vrijdag 20/11 aanleveren.
De schuur is toe aan een opruimbeurt toe.
Hoofdluis controles: de school is hoofdluis vrij.
Verkeersactiviteiten: lopen volgens planning.
Bestaansfeest: gekozen was voor een gezonde traktatie. Dit werd goed ontvangen.
Punt van aandacht: navraag bij ouders /verzorgers of kinderen met een allergie de
traktatie mogen hebben. DM zal dit in het teamoverleg bespreken.
AV vraagt of een stukje voor de nieuwsbrief is geschreven met evt. een foto erbij.
LvB gaat hiervoor zorgen.
9. Opvolging Judith Nijsen in de verkeerswerkgroep vanaf schooljaar 2016-2017.
ZM neemt dit op zich met tijdelijke ondersteuning van AV.
10. Volgende activiteiten.
De werkgroep Sinterklaas heeft Jumbo gevraagd of zij willen sponsoren.
SvW is op de hoogte. Op 25 november mogen de kinderen hun schoentjes zetten.
Opruimen op 7 december 2015.
Kerstversiering aanbrengen: 8 december 2015.
LS en LvB nemen contact op met FR i.v.m. de planning van de carnavalsactiviteiten.
Sinterklaas 4 -12-2015

Sinterklaasmiddag
13:00 tot 15:00 uur

DB, LS

Kerst 18-12-2015

Kerstochtend

AV, ZM

Carnaval 05-02-2016

Vrijdagochtend/middag

LS, LvB

Koningsspelen 22-04-2016

Vrijdag

LvB, ZM

Avondvierdaagse

30 mei t/m 2 juni

JvH, ZM

Musical 19-07

Dinsdagavond

AV, ZM

Laatste schooldag 22-07

Vrijdagochtend

LS, DB, AV
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afgerond
actie: RO
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actie: JN
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actie: DM
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actie: DB/LS
actie: AV/ZM
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11 Actiepunt Jubileum.
In de week voor de herfstvakantie in 2016 wordt het 40 jarig jubileum gevierd. Bijdrage van
school inclusief de bijdrage van stichting Bravoo is ongeveer € 1000,00.
Een werkgroep zal gevormd worden. LS, DB, LvB en AV willen hieraan deelnemen.
Onderstaand een aantal ideeën voor het jubileum:
slaapfeestje, pyjamafeestje;
natuurkamp waarbij de kleuters 1 nachtje slapen, groep 3-4 2 nachtjes enz.
Nadeel is dat er een vervangend programma naast moet lopen voor de groepen die
eerder terug zijn van kamp;
themafeest met daaraan gekoppeld een schoolreisje. Bijvoorbeeld safari thema met
bezoek Beekse bergen, sprookjesthema met bezoek Efteling;
Circus.
RO: waarom gaat groep 7/8 volgend schooljaar niet op werkweek? De werkweek in zijn
bestaande vorm is niet mogelijk i.v.m. zeer hoge kosten als gevolg van te weinig
leerlingen in deze groep. Dit punt heeft de volle aandacht van het team.
AV zal nog navraag doen bij SvW.
actie: AV
Moet de MR nog in de jubileumplannen gekend worden?
Het team en de OR geven dit samen vorm net als de andere activiteiten die de OR
(mede) organiseert. Indien er zaken kortgesloten moeten worden met de MR zal SvW
dit doen.
12. Fancy Fair (FF)
De OR wil de FF weer samen met de FF werkgroep organiseren. SvW en FR zijn vanuit het
team vertegenwoordigd in de werkgroep. De opzet is dezelfde als in 2015 en de helft van de
opbrengst is voor de OR.
19 maart is vroeg in het jaar (weersomstandigheden) en de voorbereidingen zijn nog
niet in gang gezet. Geopperd wordt om de FF naar een later tijdstip te verzetten en om
een aantal klassen weer te gebruiken. Dit wordt besproken met SvW.
actie: AV
De eerste vergadering van de FF moet gepland worden, alsmede de vergunningen
aangevraagd. Het draaiboek zal gemaild worden aan de ouders van de OR, FF
werkgroep en SvW en FR.
actie: AV
Nagekeken wordt of in de drie kernen van de gemeente Geertruidenberg
op 19 maart soortgelijke activiteiten zijn.
actie: AV
RO vraagt zich af of de opbrengst op de spaarrekening gezet kan worden.
AV geeft aan dat de opbrengst ten goede moet komen aan alle kinderen van onze
school. Hiervoor moet een duidelijk doel aangegeven worden.
Het is niet de bedoeling om de opbrengst op te sparen.
13. Rondvraag.
Er zijn geen vragen.
14. Sluiting.
De vergadering wordt gesloten om 21:40. Iedereen wordt bedankt voor zijn/haar aanwezigheid.
De volgende vergadering is donderdag 21 Januari 2015 om 20:00 uur.
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.
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