Notulen 2015/2016

OBS De Radonkel, Openbare basisschool
Datum:
21 maart 2016
Leden aanwezig: Anita Versteegh (AV) voorzitter, Martin de Heus (MdH), Lydia van
Bree (LvB), Debby Blewanus( DB), Zamzam Mohamed (ZM)
Teamleden:
Pascale Aussems (PA)
Leden Afwezig : Remco Oesterholt (RO) penningmeester, Linda Sybrands (LS),
Jesica van Hoof ( JvH) secretaris, Judith Nijsen (JN)
Betreft:
Notulen vergadering 21 maart 2016
1. Opening.
De vergadering wordt geopend om 20:10.
2. Behandeling notulen en actiepunten vorige vergadering.
afgerond
Er zijn geen op of aanmerkingen op de notulen.
Actiepunten: Jubileum. FR en PA zijn coördinator vanuit het team, vanuit de OR zijn dit
afgerond
DB en AV.
LvB had aangegeven het jubileum mee te willen organiseren, maar geeft aan even pas
op de plaats te maken.
Fancy fair: De dag zelf is goed verlopen. De inkomsten van het rad vielen tegen.
Een evaluatie moet nog plaatsvinden.
3. Inkomende/uitgaande post en mededelingen.
Inkomend: mail van LS dat ze stopt met de OR aan het einde van het schooljaar.
uitgaande post:niets.
Mededelingen: LS stopt met de OR, RO blijft lid van de OR, maar stopt als
penningmeester. AV vervangt RO tijdelijk. De OR is op zoek naar een secretaris en
penningmeester. Gekeken is naar het verloop van leden de afgelopen 5 – 6 jaar.
Het verloop is groot, vaak omdat het meer werk is dan men vooraf dacht.
Bekeken gaat worden of de OR in de huidige vorm doorgaat of in een andere.
actie: allen
Iedereen denkt hierover na. De volgende vergadering is SvW aanwezig en wordt dit punt
verder besproken.
4. Mededelingen school.
Deze punten zijn aan de orde geweest bij punt 2 en 3 (jubileum, Fancy fair en OR)
5. Mededelingen penningmeester.
actie: AV
Het jaar 2015 afronden.
actie: AV
Herinneringen vrijwillige ouderbijdragen versturen.
6. Punten voor de MR n.a.v. de MR notulen (website).
Niets.
7. Werkgroepen.
Tuinwerkgroep.
De beplanting moet einde schooljaar klaar zijn.
actie: MdH
27 februari was een tuindag met een minimale opkomst. De moestuin is onder handen
genomen. Er komen minder bakken in en zal betegeld worden. Een tuinavond met een hapje en
een drankje en tuindagen op zaterdag hebben geen voorkeur, gezien de opkomst van ouders
op de huidige tuindagen. DB neemt contact op met het Prinsentuincollege of zij iets voor onze
school kunnen betekenen, maar het mag geen kosten met zich meebrengen.
actie: DB
Hoofdluiscontrole.
De school is luizenvrij. LvB en AV maken een afspraak omtrent de werkzaamheden.
actie:AV/LvB
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Verkeerswerkgroep.
JN is een nieuwe map aan het maken. De oude is kwijt.
JN en ZM zijn naar een bijeenkomst van de gemeente en de verkeerswerkgroepen van de
andere basisscholen geweest.
De kleuters en de kinderen van KDV t Parapluutje hebben binnenkort twee weken een
verkeersthemaproject.
Voorbereidingen verkeersexamen groep 7-8.
Stukje voor de nieuwsbrief over de verjaardag van de school.
Dit punt blijft open staan.
Sint. Dit punt stond nog open.
PA en DB vertellen dat het een leuke dag was en dat het goed verlopen is. Sint en de pieten
waren iets te laat. AV vraagt na bij LS of zij nog geld krijgt van Sint. DB had een stukje
geschreven, maar dit is via de email niet bij SvW aangekomen.
Afgesproken wordt dat stukjes ook naar het ouderraadmailadres gestuurd worden.
Stukje van de Sint wordt nog opgestuurd.
Carnaval.
De invulling ligt vast. Versiering , ranja en chips zijn gekocht. Een paar kinderen wilden geen
chips. Een stukje heeft nog niet in de nieuwsbrief gestaan.

actie: JN
afgerond

actie: JN/ZM
actie: LvB

actie: DB
actie:
LvB/LS

8. Volgende activiteiten.
Koningsspelen

Vrijdag 22 april.

LvB, ZM 1e overleg 7 april om 15:00 .
De spelletjes zijn hetzelfde als vorig jaar
evenals het versieren van fietsen e.d.

Avondvierdaagse 30 mei t/m 2 juni JvH, ZM Brieven voor deelname en hulpouders
worden in week 13 verstuurd.
Musical

Dinsdagavond
19 juli

AV, ZM

Laatste
schooldag

Vrijdagochtend
22 juli

LS, DB,
AV

9. Actiepunt Jubileum.
FR en PA hebben slot Loevestein vastgelegd. DB en AV bus regelen de bus.
1e overleg moet nog gepland worden. In het team is een en ander al besproken. Een week
voorafgaand aan de feestweek wordt in de klassen gestart met het thema middeleeuwen.
Het idee is om een pannaveldje te realiseren op het schoolplein.
PR activiteiten OR.
Stukjes van de OR activiteiten voor o.a. de nieuwsbrief zijn erg belangrijk i.v.m. publiciteit voor
de school en de OR en ouders weten door deze stukjes waar de vrijwillige ouderbijdragen aan
besteed worden. Afgesproken wordt dat vanaf de eerstvolgende activiteit er van elke activiteit
een stukje geschreven wordt.
10. Rondvraag.
Er zijn geen vragen.
11. Sluiting.
De vergadering wordt gesloten om 21:15. Iedereen wordt bedankt voor zijn/haar aanwezigheid.
De volgende vergadering is dinsdag 17 mei 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: DB/AV

mededeling

actie: OR
leden
werkgroep.

