
Notulen oudervereniging 17 november 2015
-Aanvang- 20.00 uur-

Lerarenkamer

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

1. Opening door de voorzitter:
Welkom allemaal. Dit is dan mijn eerste vergadering als nieuwe voorzitter. Ik heb er erg veel zin in maar
geef gerust aan als ik iets vergeet.

2. Doornemen notulen 2 juli 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

Elke
activiteit
(eind 2016
van
actielijst)

Allen

Continuroosters / pauze schema voor leerkracht  maken per activiteit Elke
activiteit

Veiligheid rondom school van ouder naar ouder Z.s.m. Nicol
Stukje in Spionneke na elke activiteit Elke

activiteit
allen

Verkeersproject groep 7 Jan. Cindy
Evaluatie commissie met minder hulp van leerkrachten Jan./Jul. Allen
Verkeersproject alle groepen Mrt. Allen
Goed doel? Allen
Brigadieren oproep Spionneke Nov. Joyce
Beleid veiligheidshesjes Jan. Els/Ingrid
Groepje formeren en inhoudelijk kijken naar schoolpleinpakket Jan. Klassenouders

groep 1 t/m 4
Leerlingenraad Nov. Kim neemt

mee in
gesprek MR

Op één kindje na is de allergieënlijst weer compleet. Mandy heeft een brief voor de ouders van dit kind opgesteld en
aan Els gegeven zodat zij het aan de ouders kan geven. Mandy zal daarna de allergieënlijst compleet maken.

We steunen niet standaard jaarlijks een goed doel. Dit zou wel mogen en wij mogen als oudervereniging ook bepalen
welk doel dit zal zijn maar dan moet het wel door de oudervereniging gedragen worden. We hebben 2 goede doelen
bekeken waarvan we post hebben ontvangen. Er was op dit moment voor deze doelen niet veel animo. We kijken
wat er nog meer op ons pad komt en of we daar wat mee willen gaan doen.

Donderdag 10 en donderdag 17 december zullen de stoplichten niet werken op de kruising Luikerweg –
Dommelseweg. Dit ivm. de ijsbaan die op de markt staat waardoor de weekmarkt verschuift naar de straat. We
zullen hiervan melding maken in het Spionneke zodat ouders hiervan op de hoogte zijn en ze zelf eventueel hun
kinderen zullen helpen met oversteken.

Ingrid komt bij de volgende vergadering terug op wat het beleid is rond het dragen van veiligheidsvestjes.



In januari zullen de klassenouders van groep 1 t/m 4 bij elkaar komen om het schoolpleinpakket te bekijken. Er is een
handleiding aanwezig van dit pakket. Aan de hand van deze bijeenkomst kunnen zij bepalen hoeveel hulpouders er
nodig zijn. Indien nodig zullen zij een mail uitzetten naar de ouders van deze klassen met een hulpvraag.

Kim heeft overleg gehad met de SR/MR inzake het eventueel samenstellen van een leerlingenraad. De SR/MR vindt
het een prima idee maar zegt dat dit iets is wat bij de school hoort en niet bij de SR/MR of OV. We hebben dit aan
het team voorgelegd en zij zullen kijken of ze vanuit school hier iets  mee gaan doen.

3. Mededelingen vanuit het team:
Super complimenten voor de prachtige versiering.

Wilma heeft vergadering gehad op het plan Amundsenstraat. Er is een plan ter inzage op school aanwezig.
Ook voor deze bouw is gekozen voor dezelfde aannemer als voor de schoolwoningen. Er wordt een hek
geplaatst om de bouw en er zal een in-en uitrit komen voor het bouwverkeer. Deze komt aan het begin
van de straat hierdoor blijft de in- en uitgang bij de school goed bereikbaar. Tevens zal het meeste
bouwverkeer rekeninghouden met de schooltijden van halen en brengen van kinderen. De veiligheid van
de kinderen staat voorop. Woensdagavond 18 november is er een presentatie in het buurthuis voor
omwonenden.
Vraag van oudervereniging aan het team of het mogelijk is de straat tijdelijk eenrichtingsverkeer te
maken. Ingrid zal dit navragen.
De parkeerplaatsen zullen blijven zoals ze nu zijn.
Het is nu nog niet bekend hoelang de bouw zal gaan duren.

De website van De Pionier gaat veranderen. Stans krijgt uitleg over hoe ze met de nieuwe website kan
gaan werken.

4. Mededelingen vanuit de ouders:
Tegels rondom de boom waar eerst een bankje stond, liggen los. Ingrid vraagt of Johan dit kan oplossen.

Aan de voorkant van de school staat op het schoolplein een boomstronk met gevaarlijke punten. Ook dit
zal Ingrid bij Johan neerleggen met het verzoek hier iets mee te doen.

Er is een vraag van een ouder gekomen waarom onze school niet deelneemt aan het nationaal
schoolontbijt. We hebben hier nog nooit aan meegedaan maar kunnen kijken of we dit een keer kunnen in
passen. Het nationaal schoolontbijt vind altijd plaats in november. Hiervoor is lesmateriaal beschikbaar.

Op het schoolplein lag hondenpoep.

5. Veilig verkeer:
Dit hebben we reeds besproken. Te zijner tijd pikken we dit op.

6. Mededelingen voorzitter:
Julia gaat ons verlaten als lid van de oudervereniging en klassenouder door persoonlijke omstandigheden.
We hebben haar een kaart gestuurd en die heeft ze ontvangen waarvoor ze ons hartelijk dankt.
Is het nodig dat we Julia vervangen in de commissie van carnaval of koningsspelen? De huidige commissies
zullen zien of ze extra hulp nodig hebben en op tijd aan de bel trekken. Het is nu niet nodig dit op te
vullen.

Juf Yolande heeft afscheid genomen. Kim heeft namens de OV, op verzoek van Els, een blad gemaakt voor
in een boek dat haar werd aangeboden. Ze heeft dit boek inmiddels in ontvangst genomen en dankt
iedereen hier hartelijk voor.

Kim heeft gesprek gehad met Robin, voorzitter MR en ze hebben besloten om af en toe elkaars
vergaderingen bij te wonen om de betrokkenheid te vergroten.
MR zou graag mee doen met de lief en leedlijst van de OV. Dit betreft dan het versturen van kaarten.



Wij als OV willen graag van Wilma weten hoe zij hierover denkt. De MR is niet gekoppeld aan de OV maar
aan school. Zij zouden zelf een lief en leedlijst moeten hebben. Kim koppelt dit terug met Wilma en komt
er op terug in de volgende vergadering.

Nieuwe voorzitter MR, Robin Heesterbeek, komt toevallig binnen om zich even voor te stellen.

In de schoolgids stonden de namen en adressen incl. telefoonnummers van alle OV leden vermeld. Dit is
inmiddels veranderd naar alleen de naam en het algemene emailadres van de OV.

7. Mededelingen penningmeester:
De meeste ouders hebben de ouderbijdrage betaald. Er is onlangs nog een oproepje in het Spionneke
geplaatst waarna er nog betalingen zijn binnen gekomen. Nu zijn er nog een aantal e-mails verzonden met
het verzoek de ouderbijdrage over te maken. We zijn hartstikke blij dat dit zo goed verloopt.

Er is nieuwe verlichting gekocht voor de versiering van de hal.

Wat te doen als een commissie geld te kort komt? We kijken dan of er bij andere activiteiten wat overblijft
wat je zou kunnen gebruiken. Ook is er nog wat reserve waar je aanspraak op kunt maken.
Voor komend jaar zullen we Sinterklaas in de begroting iets moeten verhogen omdat de vaste kosten
gelijk blijven en er minder kinderen zijn.

8. Mededelingen secretaris:
Geen mededelingen

9. Komende activiteiten:
Sinterklaas: Alles is georganiseerd en loopt prima. We willen vrijdag 4 december na het feestvieren direct
alle Sintversiering verwijderen.

Kerstmis: Eerste bijeenkomst heeft plaatsgevonden. Er is op die dag een continurooster. We hebben alle
klassenouders nodig voor het avondprogramma. Dit zal in de school plaatsvinden, kinderen eten
gezamenlijk, gaan diverse activiteiten doen en dan komen ouders de kinderen weer ophalen.
Tevens is er nog hulp nodig bij het versieren voor Kerst. Als er een datum geprikt is zal er een oproep
plaatsvinden.

10. PR rond activiteiten:
Tessa heeft goede contacten met het Valkenswaards weekblad waardoor De Pionier steeds vaker in de
media is. Tessa zal ook voor Kerstmis een journalist laten komen. Els zal haar ook vragen of het mogelijk is
dat de journalist ook met Sinterklaas kan komen.

11. Versiering:
De versiering is prachtig geworden zoals reeds gezegd. Er zullen wat aanpassingen gedaan moeten worden
om de Kerstsfeer te realiseren maar dat gaat vast en zeker lukken er zijn ideeën te over.

12. Evaluatie activiteiten:
Er hebben nog geen activiteiten plaatsgevonden.

13. Rondvraag:
Ingrid: Zou graag een recente lijst van de OV-leden ontvangen inzake lief-en leed. Joyce zal dit verzorgen.

Nicol: Zou graag willen weten of het Kurzwheilprogramma reeds Skozokbreed is opgezet.
Ine en Ellen hebben basistraining gehad weet Ingrid. Alle leerkrachten hebben van het programma
gehoord. Ingrid is niet op de hoogte of dit al Skozokbreed is opgezet omdat dit pas vanaf groep 4 speelt.
Nicol heeft begrepen dat er komende week een bijeenkomst op de Schepelweijen school wordt gegeven
voor 2 leerkrachten van onze school met 2 leerlingen uit groep 8. Ze vraagt zich af hebben deze kinderen
uit groep 8 nog iets aan deze bijeenkomst.



Kunnen ze nog hulp bieden aan andere kinderen dit jaar omdat ze komend jaar naar het voorgezet gaan.
Ingrid en/of Els zullen dit terugkoppelen met Wilma en komen er op terug.

Einde van de vergadering


