Notulen vergadering ouderraad 14 januari 2014
1. Jacqueline opent de vergadering. Marlous en Ellen zijn afwezig.
2. Notulen vorige vergadering worden goedgekeurd.
3. De cadeaus voor de kieskast zijn uitgezocht. De leerlingenraad heeft nog niet vergaderd.
4. Het Sintfeest was erg leuk. Iedereen is erg enthousiast over de Sint. Om naar de Sint in het
speellokaal te gaan met de klas is goed bevallen. Ingrid geeft aan dat het wel rommelig was
als de kinderen wat ingestudeerd hadden, waar het digibord voor nodig was. Volgend jaar de
aankleding van het speellokaal als het kan al eerder doen. Dit jaar kon dat niet eerder, omdat
de avond ervoor het lokaal bezet was. Er zijn nog pepernoten bijgehaald, omdat de
pepernoten erg hard gingen. Heel vreemd, omdat er minder kinderen zijn, dus waarschijnlijk
was er veel uitgedeeld.
5. Diana geeft aan dat de cadeautjes voor de dj’s op het laatst gehaald moesten worden, omdat
Marijke ziek geworden was. Zij zou dit regelen. En de tijd die voor de disco aangehouden zou
worden is niet aangehouden. De communicatie daarover is slordig geweest. Nelleke geeft aan
dat er afgesproken was dat de onderbouw later zou beginnen. Dit is waarschijnlijk binnen het
team besproken, maar niet doorgegeven aan de ouderraad. De klassen waren daardoor niet
op tijd klaar om met de disco te beginnen. De Dj’s zijn een tijd bezig geweest met opbouwen,
dus is het zonde om de disco maar zo kort te doen.
Jacqueline zegt de rookmachine niet handig te vinden, omdat het op de luchtwegen slaat.
Er werd glühwein geserveerd, maar Ingrid wist daar niet van af. Op zich geen probleem, maar
dan wil ze het wel van tevoren weten. Officieel moet je daar ook een vergunning voor
aanvragen. Volgende keer moet er beter gecommuniceerd worden binnen de OR en tussen
de OR en de leerkrachten.
Jacqueline vraagt zich af of er aan de kinderen gevraagd kan worden wat ze willen eten of
een ander systeem, zodat er niet al te veel eten overblijft.
Maar het was een zeer geslaagd feest.
De kerstbomen voor in de klas zijn nog goed, maar de standaard werkt niet makkelijk. Er is
verder niets aangegeven, dus er is niets nieuws voor de kerst aangeschaft.
De ouderraad moet nog wel een keer de zolder op, om de kerstspullen uit te zoeken.
6. Voor het voorleesontbijt moet nog een datum geprikt worden, want 22 januari is het landelijk
voorleesontbijt, maar dan is het studiedag. De laatste dag voor de voorjaarsvakantie is het
valentijnsdag, dus het idee ontstaat om een valentijnsontbijt te houden. Het zal binnen het
team besproken worden. De juffendag zal niet die dag gevierd worden. Verderop in de
vergadering meer hierover.
7. Pasen is op 17 april en daarna is het gelijk vakantie. Wendie, Brenda, Ellen, Els en Ingrid
zitten in de paascommissie. Een vossenjacht wordt al een paar jaar gedaan, maar de
kinderen vinden het altijd erg leuk.
De sportdag stond gepland op 16 april, maar dat is wel dicht op elkaar. Chantal heeft
aangegeven de sportdag niet laat in het schooljaar te willen houden i.v.m. de voorbereidingen
voor de musical. De week na de meivakantie is wellicht een optie. Ook dit zal binnen het team
besproken worden.
8. Er is afgesproken om de schoolreis met de leerlingenraad te bespreken om te kijken wat de
kinderen zelf het leukst vinden om te gaan doen. Maar er is nog geen vergadering geweest.
Jacqueline merkt op, dat de groepen 7 en 8 dan over de schoolreis zouden beslissen, maar
zelf niet meegaan. Maar die groepen hebben wel ervaring met schoolreis en kunnen goed
aangeven wat leuk is en wat niet. Even afhankelijk van wat het worden gaat is of de
onderbouw apart gaat of niet. Dan zal het verder beslist worden.
9. De Bags2school actie is op 28 maart, want de kledingbeurs is op 26 maart. Rianne heeft met
Ellen afgesproken dat zij het regelen op zich zal gaan nemen.

10. Miranda heeft meerdere keren meegemaakt dat de telefoon van school niet opgenomen
wordt. Of het een idee is om de telefoon om beurt bij een leerkracht te laten, zodat de school
altijd goed bereikbaar is. Ingrid zegt dat een telefoon in de klas erg storend is en zal naar een
oplossing zoeken om de school telefonisch goed bereikbaar te maken.
Miranda wil weten of de betaling van de ouderbijdrage niet een keer herinnerd kan worden. Bij
de eerste brief of mail wordt het gemakkelijk vergeten om de betaling te doen. Er wordt
afgesproken het 2 weken voor de uiterlijke betaaldatum nog eens in de nieuwsbrief te
vermelden. Wendie zal 2 weken voor de uiterlijke betaaldatum een mail naar Ingrid sturen
voor vermelding in de nieuwsbrief.
Wendie geeft aan dat het klimrek op het grote schoolplein erg gevaarlijk is, omdat de touwen
niet goed zijn. Er zijn diverse kinderen afgevallen. Het wordt wel gekeurd en is gerepareerd
door een erkend bedrijf. Maar de touwen blijft een probleem. Het toestel wordt niet echt
gebruikt om te spelen, maar om aan te hangen. Het hoeft dus niet gerepareerd te worden.
De touwen moeten verwijderd worden. En in de toekomst vervangen door een leuker toestel.
Er zal over nagedacht worden.
Wendie heeft wat advertenties voor de schoolkrant, die gewijzigd moeten worden.
Brenda hoort als secretaris voor elke vergadering de agenda op te hangen op het prikbord bij
de deuren voor de ouders om te lezen. Naar haar idee wordt dat niet gelezen. Er wordt
besloten dat dit voortaan niet meer opgehangen zal worden. Brenda zal dit Anita doorgeven
om de site daarover aan te passen. Alleen de goedgekeurde notulen zullen op de site gezet
worden.
Rianne vraagt wat iedereen van de tegeltjes vindt buiten met de godsdienstige tekeningen.
Nelleke zegt dat het al eerder besproken is, maar dat het kunst betreft wat toen niet weg
mocht. Ingrid zal uitzoeken van wie het pand is, zodat het vervangen kan gaan worden. De
school is nu mooi geverfd en dan is het zonde van de lelijke tegels.
Marjolijn vraagt of het fietsenhok van groep 5 wat beter ingedeeld kan worden. De fietsen
staan erg rommelig, zodat het lastig is om daar een fiets neer te zetten of te pakken. Nelleke
zal in de groep bespreken hoe de fietsen van groep 5 het beste neergezet kunnen worden.
Ingrid geeft door dat Acis 10 jaar bestaat. Zij willen een estafette door de Hoeksche Waard
gaan houden. Elke school krijgt een bedrag van € 450,00. Het team heeft bedacht om een
schoollied te maken. Ingrid heeft bij muzikale vrienden gevraagd of die een lied willen maken.
De juffendag zal dit jaar niet voor de voorjaarsvakantie gehouden worden, maar gelijk met het
feestje van Acis. Met de mensen van de band zal een datum bepaald worden.
11. De datum voor een volgende vergadering is 11 maart 2014 om 19.00 uur.
12. De voorzitter sluit de vergadering.

Aktielijst voor volgende vergadering:
Uitzoeken van wie het pand is, voor vervanging tegeltjes
Datum plannen sportdag
Plannen maken schoolreis met leerlingenraad
Oplossing telefonische bereikbaarheid school
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