
Notulen oudervereniging 5 juli 2016
-Aanvang- 20.00 uur-

Lerarenkamer

Aanwezig: Kim, Mariëlle, Nicol, Cindy, Els, Sanne, Hanneke, Mandy, Ingrid, Gunilde, Christel, Mariëlle en
Caroline

Afwezig: Nicole, Joyce

1. Opening door de voorzitter:
Welkom allemaal.

2. Doornemen notulen 19 mei 2016 met de daarbij behorende actielijst:
Geen op en/of aanmerkingen .

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

Stukje in Spionneke na elke activiteit Elke
activiteit

Allen

Goed doel? Allen
Kurzweilprogramma, komt volgend jaar opnieuw invulling op Sept Els/Ingrid
Carnavalskleding Sept Kim
School app. Wat komt er wel of niet op te staan Sept Els/Ingrid

Nog een stukje in Spionneke zetten m.b.t. de pioniersdag. Kijken of er ook iet opgenomen kan worden vanuit
de kinderen. Wordt aan Encarnita gevraagd of zij dit op zich wil nemen.

Kurzweilprogramma wordt ook volgend jaar weer opgenomen. Er wordt naar gekeken om dit nu een betere
invulling te gaan geven. Hoe of wat nog niet  bekend.

Kim heeft met nog een andere moeder het idee om een groepje samen te stellen om aan de slag te gaan
voor de prinscarnavals capes.
Geïnteresseerden kunnen zich melden.

De school app wordt positief ontvangen. Het is alleen nog even de vraag wat er nu allemaal op gepubliceerd
gaat worden. Voor de leerkrachten is dit ook nog allemaal nieuw
en er wordt naar gekeken om dit zo optimaal mogelijk te maken. Nog in ontwikkeling dus.

3. Mededelingen vanuit het team:

Dinsdag 12 juli is er een mogelijkheid om tussen 11:30 en 12:00 kennis te maken met de nieuwe directrice
Nicole van Eert.



Woensdag 13 juli is het afscheid van Wilma en Pim. De dag zal gevuld worden met een deel
sportactiviteiten en een deel “zelf meegenomen” spelletjes. De onder en bovenbouw worden met
elkaar afgewisseld. Vanaf 12:15 zullen alle kinderen zich verzamelen en zal er gezamenlijk afscheid
genomen worden. Omdat het blijkt dat niet iedereen het Spionneke leest, zal er door enkele ouders
nog even een appje richting de ouders gedaan worden om toe te lichten wat de bedoeling is van de
ochtend.

De schoolfotograaf is geweest. Door iedereen positieve reacties ontvangen. De vraag is wel gekomen wat
er gedaan wordt met de zieke kinderen van die dag. @ Joyce, weet jij dit zo? Komt de fotograaf
daar wellicht nog een keertje voor terug?
Verder moeten we goed communiceren wat de bedoeling is. Wie mogen er op de foto? Broertjes en zusjes
die op de Pionier / het Hummelhofje zitten?
Nu zijn er foto’s gemaakt met vriendjes en vriendinnetjes ( groep 8), kan niet de bedoeling zijn.

Het schoolpleinproject wordt van Wilma overgedragen naar Renske. Het is de bedoeling dat nog voor de
zomervakantie de pannakooi geplaatst zal gaan worden. Deze zal in het verlengde van de
schoolwoningen komen te staan. De overige invulling zal volgend schooljaar gerealiseerd gaan worden.

Betreffende het afscheidscadeau voor Wilma. Het idee is om een mozaïek foto van haar te laten maken en
deze aan haar te overhandigen.
Budget leerkrachten € 15,- , dat van de oudervereniging € 19,50. Er wordt even gekeken hoe dit verder in
te vullen, maar dat moet goed komen.

4. Mededelingen vanuit de ouders:

Superknoetdag: door diverse ouders van de jongere kinderen minder goed ontvangen. Veel
onduidelijkheid en van te voren nergens over geïnformeerd. Kinderen moesten bij de poort worden
afgezet en er stonden geen leerkrachten om ze verder op te vangen. Ook waren ze de hele dag buiten,
waardoor sommige
hun kind graag van te voren hadden ingesmeerd. De organisatie van dit project heeft bij de leerkrachten
aangegeven dat de achterliggende gedachten hierin zijn  ‘het los laten ‘ en dat er ook bij hoort. Kinderen
hebben het ervaren als een super leuke dag.

De schoenen die we kwijt waren op het schoolreisje zijn weer terecht.

De vraag is er vanuit ouders gekomen of er een oplossing komt om de deuren aan de voorzijde van school
beter open te houden.
Voor kinderen uit de onderbouw een heel aangaan om deze open te houden wanneer ze naar binnen
moeten of naar buiten gaan.
Wordt naar gekeken hoe dit op te lossen.
Verder zou het ook wenselijk zijn om meer duidelijkheid te creëren wie waar hoort te gaan staan op het
schoolplein, om het zo voor iedereen gemakkelijk en overzichtelijk te houden.

Mariëlle gaat aan de vader van Tatum vragen of hij zijn connecties kan gebruiken om na te gaan of we
gebruik zouden mogen maken van het parkeerterrein aan de overzijde van school.
Het parkeerbeleid voor schooltijd, tussen de middag en na 15:15 uur, blijft toch nog steeds een
problematisch iets. We hopen dat hier iets positiefs uit mag komen.

5. Veilig verkeer:
Kim en Gunilde hebben samen gezeten om inzichtelijk te krijgen wat de taak nu is van een verkeersouder.
Wat houdt het in?  Conclusie: Contactpersoon voor de verkeersweek en het coördineren van de veiligheid
rondom school. Is de verkeersweek nog wenselijk? Wat vinden we als ouders belangrijk? => Globaal komt



eruit dat alle leden vinden dat die ene week niet veel toevoegt. Verkeer is iets wat structureel in het
lesprogramma terug zou mogen komen en ook zeker iets wat bij de ouders ligt. Vanuit school wordt de
vraag gesteld wat wij als ouders zouden willen? Plan om het fietsexamen in groep 7 en het dode
hoekproject in groep 8 aan te houden, het uitstapje naar de DAF in een bepaald stramien zien te krijgen.
Misschien ook niet elk jaar nodig.
Het idee is om een oproep te plaatsen in het Spionneke met de vraag of er een ouder zich wellicht
geroepen voelt om de boven genoemde taken op zich te nemen. Mocht dit het geval zijn, dan kunnen we
vandaar uit werkgroepjes gaan maken voor het betreffende project. Kim zal dit oproepje begin van het
volgende schooljaar samen met Gunilde verzorgen. Gunilde heeft aangegeven de werkzaamheden te veel
te vinden, bij de oudervereniging en het zijn van klassenouder.

6. Mededelingen voorzitter:
Het leerlingen aantal voor het volgende schooljaar blijft hetzelfde.

Social media avond eind mei is als zeer positief ervaren. We zouden Ellen van der Loo kunnen benaderen
wanneer we hier opnieuw een keer invulling aan zouden willen geven.
Ook zeker het idee om dit volgend schooljaar ook weer terug te laten komen op de agenda en dan wellicht
het onderwerp cyberpesten mee te nemen. Wellicht op voorhand ook beter informeren wat te
verwachten en voor welke leeftijden het bedoelt is.

Volgend jaar is er geen Knoetdag op de woensdag.

Musical groep 8 ; ouders op tijd bij Rob informeren wie/ wat/ waar te regelen/ organiseren.

7. Mededelingen penningmeester:
Voor de laatste schooldag is nog voldoende geld over. 167 leerlingen € 245,- over, maar de koningsspelen
zijn nog steeds niet in rekening gebracht.
Er wordt gekeken om op de laatste donderdagochtend na het voetballen (groep 8 tegen de leerkrachten)
iedereen te voorzien van een ijsje.

8. Mededelingen secretaris:
Datum Pioniersdag 2017 nog te plannen i.v.m. kalender.( Christel, Mariëlle, Cindy)  Nicol vraagt nog even
na wanneer het schoolkamp voor groep 8 gepland staat. Wellicht dat dit te combineren valt.

9. Komende activiteiten:
14 juli;  doordraai uurtje
21 juli ; Voetbal groep 8 / laatste schooldag.
Sinterklaas;  op maandag 5 december ook continue rooster.
Kerst;  willen we weer een avondprogramma plannen met continue rooster.
Carnaval;  24 februari 2017
Koningsspelen;  28 april 2017

10. PR rond activiteiten:
Wellicht een idee om dit ook op te nemen in het betreffende draaiboek.

11. Versiering:
Geen verdere mededelingen.



12. Evaluatie activiteiten:
Aanmeldingen ouders voor de ouder bedankmiddag doorgeven aan Els.

Cindy gaat nog een keer met Nicol samen zitten om zaken m.b.t. het schoolkamp over te kunnen dragen.
Christel sluit hier wellicht bij aan.

13. Rondvraag:
Hanneke vraagt wat er gepubliceerd wordt in het info bord vooraan het schoolhek? Opmerking om daar
wellicht wat selectiever mee om te gaan.
Bijv. het Spionneke met telefoonnummers van de school vertrouwenspersonen hoeven daar niet te
hangen…

Ingrid bedankt namens het team ons als ouders voor de inzet van afgelopen jaar.

Groep 8 heeft  Kim gevraagd of ze slingers mochten lenen om te kunnen versieren voor de verjaardag van
Rob. Was geen probleem. Er mogen attributen van de OV uitgeleend worden mits er netjes mee
omgegaan wordt en het op school blijft.

Einde van de vergadering

Fijne zomervakantie!!!!


