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Notulen 2015/2016

OBS De Radonkel, Openbare basisschool
Datum:

21 januari 2016

Leden aanwezig: Anita Versteegh (AV) voorzitter, Jesica van Hoof ( JvH) secretaris ,
Martin de Heus (MdH), Lydia van Bree (LvB), Judith Nijsen (JN)
Teamleden:

Monique Meeldijk (MM)

Leden Afwezig :

Remco Oesterholt (RO) penningmeester, Linda Sybrands (LS),
Debby Blewanus( DB), Zamzam Mohamed (ZM)

Betreft:

Notulen vergadering 21 januari 2016

1. Opening
De vergadering wordt geopend om 20:15.
LvB ontvangt een cadeautje i.v.m de geboorte van Elena.
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 informatieavond sociale media: deze is 26 januari. Ouders hebben een
uitnodiging ontvangen. 14 ouders en 2 oma's en 1 opa hebben zich opgegeven.
Er heeft een stukje in de nieuwsbrief gestaan en een poster op facebook.
Helpen op open dag: LvB, JvH en AV hebben zich opgegeven.
PR posters ophangen: MdH en AV
Ballonnenboog maken: LvB, AV, JN.

afgerond

afgerond

afgerond
afgerond

3. Inkomende en uitgaande post en mededelingen.
Inkomend: email van LS, waarin ze aangeeft af te zien het secretariaat over te nemen
van JvH. JvH maakt aantekeningen van de vergadering en verzorgt de post tot er een
nieuwe secretaris is. Alle andere secretariële taken worden, tot er een nieuwe secretaris
is, overgenomen door AV.
Uitgaand: Een geboortekaartje naar LvB.
Email in november met de vraag, of de or een financiële bijdrage levert aan de
informatieavond omtrent sociale media en of die de helft van het bedrag bedraagt of
naar rato is. De meerderheid van de leden van de or is voor een financiële bijdrage.
De helft of naar rato heeft geen voorkeur.
4. Medelingen school
Geen mededelingen.
actie:
5. Mededelingen penningmeester.
Op 4 februari heeft AV een afspraak met RO om de vrijwillige ouderbijdragen door te spreken. RO/AV
6. Punten voor de MR n.a.v. de MR notulen (website:voor ouders/MR).
Er zijn geen punten.
7. Werkgroepen
Tuinwerkgroep. Snoeiwerk wordt gedaan. MdH heeft het snoeischema bijna af.
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De beplanting moet einde schooljaar klaar zijn.
Het idee wordt opgebracht om een tuinavond met een hapje en een drankje te plannen,
op zaterdag een dag te plannen of om contact op te nemen met GO om de tuin te
onderhouden of met het Prinsentuin college of zij op projectbasis tuinen onderhouden.
actie: AV
Dit wordt doorgegeven aan SvW.
Het idee van school is om de tuin zeer gebruiksvriendelijk aan te leggen, het onderhoud
zelf te doen en 1 à 2 keer per jaar een oproep te doen aan ouders voor hulp bij de grote
klussen. In de nieuwsbrief komt een oproep aan de ouders om mee te helpen op 27-02.
De moestuin krijgt dan een grote beurt.
Verkeerswerkgroep.
In kaart wordt gebracht door de gemeente Geertruidenberg waar de knelpunten,die
door de kinderen ervaren worden, zitten in het verkeer.
Aan SvW wordt gevraagd of ZM aangemeld kan worden bij de gemeente voor
deelname aan de verkeerswerkgroep. 2 à 3 keer per jaar komen vertegenwoordigers
van de scholen bijeen met de gemeente en VVN.
Planning: oversteekdiploma kleuters, dag plannen waarop activiteiten plaatsvinden met
actie: JN
een schoolpleinpakket van de VVN.
Hoofdluiscontrole.
LvB zal de vertegenwoordiging van de hoofdluiswerkgroep binnen de or op zich nemen. afgerond
Bestaansfeest.
actie: LvB
Het stukje voor de nieuwsbrief is nog niet aangeleverd. Dit punt blijft open staan.
Sint.
LS en DB zijn beiden afwezig. Dit punt blijft openstaan. Er heeft nog geen stukje in de
actie: LS/DB
nieuwsbrief gestaan.
Kerst.
Is goed verlopen. Het was een gezellige ochtend. Er was een goede samenwerking in
de werkgroep. Aandacht was besteed aan de versiering. Het ontbijt vonden de kinderen
leuk, de bingo was een succes. De bingo had wat langer gemogen en het verhaal van
de kerstman wat korter. De viering op vrijdagochtend was goed bevallen. Het is (dankzij
sponsoring) binnen de begroting gebleven. Een stukje heeft in de nieuwsbrief en in de
Langstraat gestaan. Het was jammer dat er geen foto stond in de nieuwsbrief. Er was
onduidelijkheid omtrent het tijdstip van opruimen. In het vervolg moet duidelijk zijn
afgerond
wanneer er opgeruimd wordt.
De vraag is opgekomen hoe in het vervolg meer ouders geactiveerd kunnen worden om te
helpen bij een activiteit.
Afgesproken wordt dat de intekenlijst verspreid wordt onder de ouders, waarop zij kunnen
aangeven wanneer ze mee willen helpen. Daarnaast zal er voor aanvang van de 1 e vergadering
van een werkgroep een email gestuurd worden aan de ouders voor hulp.
8. Volgende activiteiten.
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

Carnaval.
LS heeft contact gehad met FR. De indruk bestond dat de hulp vanuit de or
voornamelijk het versieren van de hal en het verzorgen van het drinken en wat lekkers
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in de middag is. AV geeft aan dat de ouders van de OR ook mee helpen 's middags.
De kinderen blijven tussen de middag over en zijn om 14:15 uit. Gevraagd wordt of
Murlin hiervan op de hoogte is. Dit gaat via school.
Koningsspelen.
Vorig jaar hebben de stagiaires deze dag georganiseerd. Het plan vorig jaar was om
dat elk jaar te doen en met 1 contactpersoon vanuit de or. Dit jaar zijn er minder
stagiaires, mogelijk is er meer hup nodig vanuit de or. LvB neemt hierover contact op
met FR en licht ZM in.
Avondvierdaagse.
Informatie over het inschrijven e.d. komt in maart binnen.
9. Actiepunt Jubileum.
Gekozen is voor een middeleeuws themafeest met als afsluiting een bezoek aan Slot
Loevestein. Een werkgroep vanuit team en or moet gevormd worden. AV bespreekt dit met
SvW.
Het feest is in de week van 17 oktober 2016 en activiteiten zullen verdeeld worden over de
gehele week met als afsluiting een schoolreisje naar slot Loevestein met de bus.
Fancy Fair (FF).
19 maart is definitief. Er zijn nu nog geen soortgelijke activiteiten in de gemeente.
De eerste vergadering is geweest en zaken omtrent de FF zullen in die vergaderingen aan de
orde komen.
10. Rondvraag.
Er zijn geen vragen.
11. Sluiting.
De vergadering wordt gesloten om 21:20 Iedereen wordt bedankt voor zijn/haar aanwezigheid.
De volgende vergadering is maandag 21 maart 2016 om 20:00.
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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actie: LvB
actie: JvH

actie: AV

