Notulen oudervereniging 11 januari 2016
-Aanvang- 20.00 uurLerarenkamer

Aanwezig:
Afwezig:

Kim, Mariëlle, Joyce, Nicol, Nicole, Cindy, Els, Sanne en Hanneke
Mandy, Ingrid, Gunilde

1. Opening door de voorzitter:
Welkom allemaal. De beste wensen voor 2016. Gunilde is bevallen van dochter Mayke, proficiat.
2. Doornemen notulen 17 november met de daarbij behorende actielijst:
Geen op- of aanmerkingen op de notulen.
Actielijst:
Commissieleden dienen tijdig bij elke activiteit door te geven aan
Mandy wat er gedaan wordt t.a.v. drinken/eten. Zie hieronder t.b.v.
leerlingen met allergieën
Continuroosters / pauze schema voor leerkracht maken per activiteit
Veiligheid rondom school van ouder naar ouder
Stukje in Spionneke na elke activiteit
Verkeersproject groep 7
Evaluatie commissie met minder hulp van leerkrachten
Verkeersproject alle groepen
Goed doel?
Beleid veiligheidshesjes
Groepje formeren en inhoudelijk kijken naar schoolpleinpakket
Leerlingenraad
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Nicol heeft een stukje klaar voor in het Spionneke omtrent de verkeersveiligheid rondom school. Als er gestart wordt
met de bouw van de nieuwe woningen naast de school zal zij dit stukje plaatsen.
De Sinterklaascommissie is vergeten een stukje te schrijven in het Spionneke na het Sinterklaasfeest op school. Dit
wordt direct in de evaluatie meegenomen en in het draaiboek vermeld voor dit jaar.
De Kerstcommissie is er niet zeker van of een van hen vandaag een stukje plaatst, even afwachten.
Rondom het bezoek aan het Daf museum zijn er wat onduidelijkheden. Groep 6/7 gaat dinsdag 12 jan. foto’s maken
van verkeerssituatie rondom school. Deze foto's zullen gebruikt worden in de presentatie over verkeersveiligheid in
het Daf museum. Els gaat navragen of groep 5/6 hier nog aan mee kan doen. Ook zal Joyce de vinger aan de pols
houden.
Het beleid rondom het dragen van veiligheidsvestjes tijdens uitjes met de fiets luidt als volgt: Het is de
verantwoordelijkheid van de leerkracht dat iedereen een vestje draagt. Els zal dit nogmaals ter sprake brengen
tijdens de studiedag a.s. maandag.

Na deze vergadering zullen de vier klassenouders van groep 1 t/m 4 even bij elkaar zitten om de actiepunten aan te
halen voor het schoolpleinpakket dat in maart wordt ingezet om leerlingen verkeersveiligheid bij te brengen.
Kim heeft a.s. donderdag een gesprek met Wilma. Zij zal daar in meenemen hoe de school tegen een leerlingenraad
aankijkt. Ingrid zou hier al iets van weten maar zij is vandaag afwezig. Deze zin zou ik weglaten, omdat ze er wel met
Wilma over gesproken heeft.

3. Mededelingen vanuit het team:
Els bedankt iedereen voor de prachtige versieringen tijdens Sint en Kerst.
Maandag 25 en dinsdag 26 januari, in de ochtend, komt er een inspecteur voor een regulier bezoek. Eens
in de 4 jaar gebeurt dit. Deze inspecteur komt kijken hoe het gaat: Is informatie over de leerlingen snel te
vinden per groep? Zijn er aantekeningen over kinderen die speciale leerbehoeften hebben? Wordt er met
deze informatie ook iets gedaan? Tevens zal de inspecteur een gesprek hebben met Wilma en Ellen, een 6tal leerkrachten, een aantal ouders en 3 leerlingen uit groep 7 en 8.
Al deze bevindingen zullen geëvalueerd worden en dinsdag de 26e krijgt de school hier direct uitsluitsel
over.
Vraag van oudervereniging aan het team: is het mogelijk de straat tijdelijk eenrichtingsverkeer te maken?
Kim neemt deze vraag donderdag mee naar Wilma bij afwezigheid van Ingrid.
De website van De Pionier gaat veranderen. Eind januari zal deze zijn aangepast.
Els zal onze school aanmelden voor Koningsdag.
Tevens wordt er nagedacht om een grote sportdag te organiseren voor groep 1 t/m 8. Wanneer dit zal zijn
is nog niet bekend.
De losliggende tegels rondom de boom op het speelplein hebben de aandacht van Johan, Els zal hem hier
nogmaals op attenderen. Tevens attendeert ze hem nog op de dode boom en het gladde kunstgras
rondom deze dode boom op het speelplein aan de voorzijde van de school. (Ik dacht dat het kunstgras om
de andere boom zat die aan de achterzijde staat?)
Leeft het Kurzweilprogramma wel op school? Er zijn een aantal kinderen uit groep 7 en 8 getraind en ook
zijn er 2 leerkrachten bezig met een training. Els zal dit navragen.
4. Mededelingen vanuit de ouders:
Er zijn verschillen in de groepen 6 van 5/6 en 6 van groep 6/7. Groep 6 van 6/7 heeft een agenda gekregen
en ze zouden Engelse les krijgen. Groep 6 van 5/6 heeft een map waaruit wordt gewerkt die ze in de
andere groep 6 dan weer niet hebben. Onder een aantal ouders en leerlingen is hierover wat onrust. Els
pikt dit op en komt er later op terug.
Tijdens het uitje naar de schaatsbaan is er op de schaatsbaan besloten, dat diegene die wilde blijven na
schooltijd, dit mocht. Van te voren was duidelijk afgesproken dat we gezamenlijk terug naar school
zouden lopen en van daaruit naar huis. Dit was niet overzichtelijk. Els zal dit maandag bespreken tijdens
de studiedag.
Er is een aantal vragen van ouders gekomen over de foto’s die op school gemaakt worden tijdens
activiteiten. In het verleden deed Monique (ouder) dit voor de hele school. Waar zijn deze foto’s terug te
vinden? Deze foto’s werden verzameld en 1x per jaar kon je bij haar een DVD bestellen met al deze foto’s.
Nu wordt er door iedereen foto’s gemaakt. Dit is toegestaan mits er geen portretfoto's worden gemaakt
(altijd meerdere kinderen op 1 foto) en er niet gefilmd wordt. Het is een goed idee als er per groep door
de leerkracht/klassenouder per activiteit foto’s worden genomen en deze op de website/facebook
geplaatst worden. Het is (wel) belangrijk dat iedereen op de hoogte is wanneer kinderen niet op foto’s
mogen door omstandigheden.

Pim plaatst alle foto’s van het schoolkamp altijd tijdelijk op een website waar je met een inlogcode op
kunt.
Kim zal met Wilma overleggen of het een idee is dat we weer een hobbyfotograaf vragen om per activiteit
foto’s te maken.
5. Veilig verkeer:
Dit hebben we reeds besproken. Eerste overleg direct na deze vergadering. Eind februari zullen de
klassenouders een oproep doen voor hulpouders voor de groepen 1 t/m 4 (3 à 4 hulpouders per groep).
6. Mededelingen voorzitter:
Zoals reeds eerder aangegeven, staat er voor a.s. donderdag een gesprek met Wilma gepland.
7. Mededelingen penningmeester:
Complimenten aan de ouders: bijna alle ouderbijdragen zijn binnen, dank jullie wel.
De Sinterklaascommissie heeft nog wat geld overgehouden. Dit kan bij de komende activiteit gebruikt
worden.
De betalingen voor het schoolkamp zijn ook allemaal voldaan; alle leerlingen gaan mee op schoolkamp.
8. Mededelingen secretaris:
geen mededelingen
9. Komende activiteiten:
Carnaval: we willen hetzelfde programma doen als vorig jaar. Diverse workshops en een optocht.
Wel denken we erover eens nieuwe kleding voor de raad van elf aan te schaffen. Wellicht zijn er een
aantal ouders handig met een naaimachine of kunnen we ergens tegen een redelijke prijs nieuwe
aanschaffen.
Donderdagmiddag 28 januari willen we de school versieren. Tevens kunnen we nog hulpouders gebruiken
voor de carnavalsviering. Hierover sturen de klassenouders een mail naar de ouders.
Pioniersdag: Hier wordt aan gewerkt maar er is nog niets concreets.
10. PR rond activiteiten:
geen mededelingen
11. Versiering:
We zijn nog op zoek naar de microfoons en kabeltjes horende bij de draagbare muziekinstallatie. Hanneke
gaat bij de BSO informeren, misschien liggen ze daar.
12. Evaluatie activiteiten:
Sinterklaas: vandaag datum voorstel gedaan
Kerstmis: evaluatie volgt na carnaval. Aandachtspuntje: betere instructie aan hulpouders voor de
workshops.
13. Rondvraag:
Er bestaat grote ergernis over het parkeren rondom school. Is het een idee om groep 8 een filmpje te
laten maken over de mogelijke gevolgen van de gevaren die ontstaan door het parkeergedrag? Els zal dit
opnemen met Pim.
Einde van de vergadering

