Notulen 2e OUDERRAAD VERGADERING 2011/2012
10 oktober 2011
Aanwezig: Barbara, Edwin, Erik, Femke, Jolanda, Josien, Marjolijn, Mascha, Miranda E., Pepien, Ronald, Ronny,
Theo, Wilbert, Trees.
Afwezig : Miranda P
0.

Sleuteloverdracht, voorzitterschap van Miranda naar Josien

1. Opening en vaststellen agenda
Vergadering wordt geopend door de voorzitter.
Agendapunten worden verschoven zodat eerst de punten voor Pepien worden behandeld.
Voorgesteld, en aangenomen, wordt om de begintijd van de vergadering te verschuiven van 20:15 naar 19:45.
2. Ingekomen stukken
Benelux Recycling Flyers om een extra actie te organiseren naast de al bestaande kledingbakken. Er wordt besloten
geen verdere acties te organiseren.
Wecycle. Onduidelijk wat hiervan de bedoeling is.
Schoolfotograaf. Bevestiging van komst op 23 maart 2012.
3. Notulen 5 september
Marjolijn gaat uit de Sinterklaascommissie.
Marleen van Beek wordt groepsouder voor de Kikkers (is inmiddels akkoord)
Enkele aanpassingen in de samenstellingen van de commissies en groepsouders (Zie aangepaste notulen)
4. Acties uit de vorige notulen
CITO Resultaten uit de schoolgids. De resultaten kloppen. Er wordt een ‘In Gesprek met Ouders’ gepland waarin dit
verder wordt uitgelegd voor geïnteresseerde ouders.
Wensen voor de verjaardag van de Leerkracht. Dit wordt morgen (11 oktober) besproken in de teamvergadering.
Wat vinden leerkrachten van wat je van de groepsouder mag verwachten op dit gebied.
Dag van de Leerkracht. Miranda E heeft hiervoor iets geregeld, en dit is erg in de smaak gevallen. Complimenten
hiervoor.
Helaas waren er niet voldoende geschenken voor de stagiaires.
5. Schoolkalender
Vanuit school is de doelstelling voor de kalender veranderd, de kalender is als informatiebron bedoeld, vandaar
ook de nieuwe lay-out. Er zijn ook bewust vergadering op weergegeven die alleen voor de school zijn, zodat
mensen kunnen weten wat er gebeurt op school. Verschillende ouders hebben hier ook positief op gereageerd.
Nadeel is, voor de ouders, dat je er weinig zelf meer kunt bijschrijven.
Grootste discussiepunt in de vergadering blijkt dat de doelstelling/gebruik van de kalender voor ouders anders kan
zijn dan voor de school.

Er is binnen het team ook een discussie gaande over wat er met het Kleppertje gedaan kan worden, wat willen we
(de school) vertellen in het Kleppertje?
Er zal een communicatieplan gemaakt worden waarin alle informatiestromen worden beschreven.
-> Op de OR agenda in December.
In de MR wordt ook gesproken over communicatie, en dan vooral van leerkracht naar ouders (en andersom)
6. Commissies
Sint: (vindt plaats op 5 december)
Vanuit het team wordt 5 leerkrachten in de commissie niet gezien als een probleem. De frustratie vanuit de OR
hierover komt uit het feit dat gemeld is dat wij de commissie et groot vonden, en dat hiermee blijkbaar niets is
gedaan.
Gelukkig wijst de praktijk uit dit jaar dat de vergadering goed gaan, vanuit het team is er ook één centraal
aanspreekpunt (Patty), en dit wordt bij de andere commissies ook zo.
Kerst: Het plan voor de musical ligt klaar, de actiepunten zijn duidelijk.
Goede Doelen: Loopt stroef, er is gesproken met Kim en Bernadette.
Er wordt gesproken over een kaartenactie, waarmee dan langs de deuren moet. Dit wordt nog in de commissie
besproken.
Algemeen
Er bestaat wat onduidelijkheid in de samenwerking tussen OR-commissies en het team, wie neemt het initiatief?
Wanneer wordt de andere helft betrokken? Waar ligt de beslissingsbevoegdheid?
Algemeen wordt gesteld dat de twee contactpersonen hier onderling uit moeten kunnen komen, het gaat te ver
om hier een protocol voor op te stellen.
7. MR: potje reiskostenvergoeding ouders
De aanleiding is dat er blijkbaar een leraar is geweest die gevraagd had of de ouders een vergoeding wilde voor de
benzine. De MR vroeg zich af of dit (potje voor een vergoeding) is voorgelegd aan de MR.
Dit is inderdaad zo, het is opgenomen in de begroting, die bekend is bij de MR.
Er is geen kant en klaar declaratieformulier hiervoor, en het zal niet actief gepromoot worden, maar slecht 1x in
het Kleppertje genoemd worden.
8. MR: Borrel?
Gevoel bij de MR is dat de borrel niet “zomaar” moet zijn, maar dat er een doel moet zijn. Zoals bijvoorbeeld “wat
doen we” en “wat kunnen we voor elkaar betekenen”.
Afgesproken wordt dat er bij toerbeurt iemand van de OR bij de MR vergadering aanwezig is. Edwin bij de eerst
komende.
9. Aanpassen Reglement
Naar volgende vergadering vanwege tijdgebrek
10. Mededelingen Bestuur, PR, MR en de Lunch-Club
•
Bestuur (geen mededelingen)
•
Personeel (geen mededelingen)

11. Rondvraag
Marjolijn: Waarom is er een PLUS/Voetbal bord uitgedeeld in de klassen? Dit is niet door iedereen op prijs gesteld,
de school zou in principe geen zaken aan leerlingen moeten uitdelen met een puur commercieel karakter.
De school zal hier beter op letten.
Erik: Ergert zich aan het Kleppertje. Taalfouten en zo.
Cultuur: Erik heeft met de cultuurcommissie van school samengezeten, en er staan al veel gratis en gesubsidieerde
acties op stapel. Erik zal er lijn in proberen te krijgen en een begroting maken, ook voor de kunstweek.
Voor 2012/2013 zal dit worden opgenomen in de algehele begroting.
Mascha: Graag ideeën voor de thema-avond. Bijvoorbeeld digitaal pesten of een voortzetting op Fides (Henk de
Visser)
Ronny: Kamp was een succes, dank aan allen die geholpen hebben.
Jolanda: Gaat op maandagavond werken, en daardoor de vergadering niet meer kunnen bijwonen.
Sluiting vergadering.
Open acties:
Theo: Agendapunt voor maart/april: Groepen op kamp
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