
Notulen oudervereniging 15 maart 2016
-Aanvang- 20.00 uur-

Lerarenkamer

Aanwezig: Kim, Joyce, Nicol, Cindy, Els, Sanne, Hanneke Mandy, Ingrid, Gunilde
Afwezig: Mariëlle, Nicole, Christel

1. Opening door de voorzitter:
Welkom allemaal.

2. Doornemen notulen 11 januari met de daarbij behorende actielijst:

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

Elke
activiteit
(eind 2016
van
actielijst)

Allen

Continuroosters / pauze schema voor leerkracht  maken per activiteit Elke
activiteit

Veiligheid rondom school van ouder naar ouder Maart Nicol
Stukje in Spionneke na elke activiteit Elke

activiteit
allen

Evaluatie commissie met minder hulp van leerkrachten April/Juli Allen
Verkeersproject alle groepen evalueren April Allen
Goed doel? Allen
Enquête schoolfoto’s April Joyce
Kurzweilprogramma April Els/Ingrid
Filmpje groep 8 verkeersveiligheid rondom ingang schoolplein April Els
Pioniersdag betrokkenheid commissieleden April commissie

Nicol heeft een stukje klaar voor in het Spionneke omtrent de verkeersveiligheid rondom school. Ze gaat dit
mailen naar Stans voor in het Spionneke.

Evaluatie commissie met minder hulp van leerkrachten is er in januari bij in geschoten. We zetten dit
opnieuw op de agenda voor de vergadering van 7 april a.s.

Verkeersproject alle groepen zetten we ook op de agenda voor de vergadering van 7 april a.s. We kijken dan
even kritisch naar dit project in de vorm zoals het nu is en of we dit zo willen doorzetten naar volgende
jaren.

De leerlingen hadden bij de schoolinspectie aangegeven dat ze graag een leerlingenraad willen hebben.
Dit is direct op gepakt en in werking gesteld.

3. Mededelingen vanuit het team:
Juf Marjo is 2 weken geleden geopereerd en heeft een nieuwe knie gekregen. Ze gaat nu revalideren en
zal pas waarschijnlijk in juni weer terug op school zijn. We hebben in juf Marilou een fijne vervangster
gevonden.



De nieuwe website zal de 1e week van april in de lucht in gaan. Deze website is voor het team veel
gebruiksvriendelijker. Ouders zullen middels een brief op de hoogte gesteld worden over de
ingebruikname van de website.

De kleuters en het kinderdagverblijf zijn momenteel bezig met het project “jonge dieren”. In de hal staat
een broedmachine waarin kuikens worden uitgebroed. Ze kunnen dit op de voet volgen.

De Koningsspelen komen eraan. Hieraan zullen alle basisscholen uit Valkenswaard deelnemen. We zijn
nog in beraad of we de lunch daar zullen nuttigen of dat we de kinderen na de prijsuitreiking naar huis
zullen laten gaan. De kinderen krijgen dan de lunch mee naar huis krijgen. Wij van de oudervereniging
mogen onze mening hierover geven en wij vinden het gezelliger om de lunch daar te gebruiken. Dit houdt
in dat de kinderen om 13:00 uur opgehaald kunnen worden. Wilma heeft nog een directie overleg
hierover en komt erop terug. Daarna volgt een definitief besluit.

Hopelijk kunnen we genoeg hulpouders vinden voor deze halve dag. Tot nu toe zijn er weinig
aanmeldingen. Alle klassenouders zullen nog een reminder sturen naar de ouders.
De groepjes zullen per klas ingedeeld worden. Groep 6 van groep 6/7 zal ingedeeld worden bij leerlingen
uit groep 6 van groep 5/6. De groepjes zullen uit 6 à 7 kinderen bestaan. De groepen 7 en 8 zullen in
grotere groepen ingedeeld worden i.v.m. teamsporten.
Er zullen veel stagiaires van Fontys aanwezig zijn en vrijwilligers van sportverenigingen.

4. Mededelingen vanuit de ouders:
Er zijn wat ouders die toch weer graag volledige foto’s van de kinderen willen als de schoolfotograaf komt.
Niet meer alleen het gezicht. Joyce zal een enquête schrijven voor in het Spionneke om te zien waar de
voorkeur ligt.

5. Veilig verkeer:
Dit hebben we reeds besproken.

6. Mededelingen voorzitter:
Er zijn nieuwe microfoons aangeschaft. De school heeft de kosten hiervoor op zich genomen. Laten we er
met zijn allen zuinig op zijn.

Kim heeft nog met Wilma besproken hoe we het beste foto’s kunnen nemen van onze kinderen op school.
Je mag géén portretfoto’s maken. Als er 2 of meer kinderen op 1 foto staan is dit prima. Er zijn een aantal
kinderen op school die in het geheel niet gefotografeerd mogen worden. De leerkrachten van deze
kinderen zijn hiervan op de hoogte je kunt dit altijd bij hen navragen als je bij een activiteit fotografeert.

De SR/MR zal niet deelnemen aan de lief en leedlijst van de oudervereniging. Als zij kosten maken mogen
ze deze direct bij Wilma declareren.

Juf Marjo is thuis herstellende van haar knieoperatie. Kim gaat een dezer dagen even bij haar op bezoek
met een bloemetje.

7. Mededelingen penningmeester:
De betalingen van de Pioniersdag komen geleidelijk aan binnen.
De kosten voor de Koningsspelen vallen beduidend lager uit dan begroot. We gaan inventariseren wat we
het beste met dit geld kunnen doen. Voorop staat dat we dit geld dit jaar ten goede aan de kinderen laten
komen. We zullen hierin meenemen of er bij ander activiteiten nog geld over of te kort is. Er zijn ideeën
genoeg voor besteding van dit bedrag.

8. Mededelingen secretaris:
Wilma heeft aangegeven dat ze enthousiast was over een informatie avond over Social Media. Deze avond
word georganiseerd door de GGD. We hebben nog geen terugkoppeling van haar ontvangen wanneer
deze avond plaats zal vinden.



Word er al gewerkt met het Kurzweilprogramma? Er zijn kinderen uit groep 7 en 8 op training geweest om
jongere leerlingen wegwijs te maken in dit programma. Er zou 1 moment geweest zijn waarop deze
kinderen hier daadwerkelijk mee hebben gewerkt. Het zou toch jammer zijn voor deze kinderen als er niet
meer mee gedaan wordt. Ze hebben de training gedaan en dadelijk verlaten ze onze school en zijn we de
expertise kwijt. Hoe kunnen we dit ondervangen? Er is wel behoefte aan dit programma. Els/Ingrid doen
navraag bij Wilma.

Groep 8 is gevraagd een filmpje te maken over de verkeersveiligheid rondom de ingang van het
schoolplein. Tot op heden geen reactie ontvangen van leerkrachten van groep 8. Els doet navraag.

De extra ondersteuning van groep 5/6 d.m.v. het programma Klasse Klas is goed ontvangen. Zeer
enthousiast gedreven dames die zes keer in de klas een programma zullen draaien.
Tevens is afgelopen maandag gestart met extra ondersteuning bij de stof van groep 5/6. Juf Maret is 1x
per maand op maandag de hele dag aanwezig hiervoor. Gisteren is er een evaluatie geweest hier zijn wat
kleine puntjes uitgekomen en daar wordt aan gewerkt.

9. Komende activiteiten:
Koninsgsspelen 22 april: reeds besproken
Pioniersdag: De uitnodigingen zijn de deur uit en de betalingen komen binnen.
Kleine noot hierbij: Gunilde had een voorstel gedaan voor de invulling van deze dag. Hier is echter niet op
gereageerd naar haar. Wel heeft zij ineens de brief voor de invulling van deze dag ontvangen zonder
verder overleg met haar. Dit zou ook voor juf Ellen gelden. Graag een reactie van de commissie hierop.

10. PR rond activiteiten:
Wordt nog altijd per activiteit bekeken. De krant wordt gebeld en als zij kunnen komen wordt er verslag
gedaan van de activiteit.

11. Versiering:
Maandagochtend 21 maart wordt de school versierd in het lente thema.

12. Evaluatie activiteiten:
Kerstmis: evaluatie is gedaan. Er was niemand van de commissie aanwezig bij de vergadering om deze
evaluatie toe te lichten. De evaluatie was wel in het bezit van de secretaris maar zij kon het programma
niet openen. We nemen dit mee in de volgende vergadering.
Voor sommige ouders mocht het programma wat eenvoudiger.

Carnaval: evaluatie is gedaan. Alles was erg snel opgeruimd omdat Nicol op school was gebleven om een
oogje in het zeil te houden en zij ondertussen al het een en ander had opgeruimd. Dank hiervoor
Er was voldoende geluid, muziek tijdens de optocht
Het hossen tussendoor is als erg positief ervaren
Aandachtspunten:
- Voorste groep niet te snel in de optocht
- Meerdere leerkrachten op schoolplein om te surveilleren
- Bij de voetbal- en tafeltennistafel hebben we een enthousiaste ouder nodig
- Groep 3 in eigen lokaal laten. Ze waren nu in het speellokaal en dat was erg verwarrend voor hen. Ook
wilde de peuterspeelzaal deze ruimte gebruiken waardoor er snel opgeruimd diende te worden
- Voorkeur chips en ranja uitdelen tijdens de pauze
- Nagaan of de microfoons uitvielen doordat vele ouders met mobiele telefoons in de hal bezig waren
- Els wil zelf contact leggen met de prinsen om zo het programma goed door te spreken. Ze moest nu
teveel improviseren.
- Er waren teveel workshops, dit was gebaseerd op leerlingenaantallen uit het verleden.
- Druiven en appels waren populair, mandarijnen minder. Voorkeur eerst fruit uitdelen en later snoep
- Kleuters ook betrekken bij de workshops, zij willen ook cupcake’s versieren i.p.v. plakjes cake
- Als er indelingen van de groepen worden gemaakt door de commissie deze nog laten controleren door



de leerkrachten om te voorkomen dat kinderen 2 dezelfde workshops doen of slechts ingeschreven staan
voor 1 workshop
- Graag een draaiboek maken voor de quiz

13. Rondvraag:
Op maandag wordt de grote container aan de straat gezet om te worden geleegd. Deze heeft nu al
meerdere malen na het legen half op de stoep, half op de straat gestaan. Dit is niet handig voor het
overzicht en de doorgang naar het schoolplein. Els zal dit bij Johan neerleggen.

Einde van de vergadering


