
Notulen oudervereniging 7 april 2016
-Aanvang- 20.00 uur-

Lerarenkamer

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

1. Opening door de voorzitter:
Welkom allemaal.

2. Doornemen notulen 15 maart met de daarbij behorende actielijst:
Hanneke heeft een opmerking over de dagen dat juf Maret in groep 5/6 is. Dit is niet 1 keer per maand
zoals in de notulen van 15 maart vermeld staat, maar 1 keer per week.

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

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

Els heeft navraag gedaan of er voldoende te eten is voor de kinderen met allergieën. Er is een ruime keuze,
voor ieder wat wils.

Stukje in Spionneke zetten na Koningsspelen.

We hebben geëvalueerd hoe het is om met minder hulp van leerkrachten de commissie te voeren. De
leerkrachten missen wat feeling met de georganiseerde activiteiten. Els en Ingrid gaan dit ook nog bij de
andere leerkrachten navragen. Wij als ouders hebben het niet als onprettig ervaren. Er waren minder
vergaderingen omdat er vaak tussendoor even overleg heeft plaatsgevonden. In de volgende vergadering
zullen we hier nog kort op terug komen.

De leerlingen waren erg enthousiast over het verkeersproject op school. Maar zonder de hulp van Kim en
alle andere ouders was dit project zeker niet haalbaar geweest.
Groep 1 en 2 hebben diverse verkeersituaties nagespeeld op het schoolplein. Allemaal uitgaande van de
voetgangers positie. Groep 3 en 4 hebben o.a. een fietsparcours gedaan met rotondes.
We hebben zeker niet alle spullen gebruikt die beschikbaar waren. Wel de verkeerslichten en
verkeersborden. Het viel zeker niet mee om hulpouders te krijgen voor deze activiteit.



Wellicht waren er wat te veel activiteiten rondom deze datum.
Voorstel om te kijken of we zelf verkeersborden kunnen maken met de creaclub of misschien een paar
borden kunnen aanschaffen zodat we ze door het jaar heen kunnen gebruiken en niet alleen in de vast
geplande 2 weken.

Het museumbezoek voor groep 5 en 6 hebben we in de vorige vergadering al geëvalueerd. Groep 7 heeft het
gedeeltelijk als saai ervaren omdat zij vorig jaar ook al zijn geweest. Ook werden de foto’s die op voorhand
rondom school gemaakt waren niet gebruikt in de presentatie zoals wel het geval was bij groep 5 en 6. Er is
wel naar voren gekomen dat het fijn was dat de hulpouders mee naar binnen mochten en zo ook de
groepjes konden begeleiden omdat er in het museum te weinig begeleiding was.

De enquête over de schoolfoto’s is gesloten. Er hebben 11 ouders gereageerd en daarvan willen 8 ouders
weer foto’s waar de kinderen helemaal op staan. Wij als oudervereniging sluiten ons hierbij aan. In het
Spionneke van 12 april zal Joyce hierover een stukje schrijven. Tevens zal Joyce contact opnemen met de
fotograaf over de uitvoering hiervan.

Kurzweilprogramma is met Wilma besproken en dit loopt nu. Komen we volgende keer op terug.

Groep 8 is nog niet in de gelegenheid geweest om een filmpje over de verkeerssituatie rondom school te
maken. Ze hebben een erg druk programma. Wellicht kunnen ze hier na de meivakantie aan beginnen.

Er is intern overleg geweest over de betrokkenheid tussen de commissieleden en dit is naar tevredenheid
opgelost.

3. Mededelingen vanuit het team:
Op 30 mei a.s. is er een avond over Social Media gepland. Deze avond worden er tips en adviezen gegeven
over het gebruik van Social Media thuis door kinderen. Deze avond is in samenwerking met de GGD.

Op de oproep in het Spionneke om het speelplein aan te pakken zijn 2 reacties gekomen. Inmiddels
hebben zich voldoende ouders gemeld om mee te denken en te helpen. Ook willen we de leerlingenraad
erbij betrekken. Er zou voldoende budget moeten zijn om er iets moois van te maken. Het is nog niet
bekend wie dit gaat coördineren. Ons voorstel is om dit onder de aandacht te brengen bij de ouders door
de kinderen er op school over te vertellen.

Er liggen jasjes en spiegeleieren klaar, in de hal, voor het brigadieren bij ingang van de school. Deze
kunnen door ouders gepakt en gebruikt worden. Tevens hebben we besproken om pionnen te plaatsen
voor de ingang van het straatje naast het schoolplein. Dit om mensen erop te wijzen dat ze hier niet in
mogen om te parkeren. Dit is inmiddels in werking gesteld. De kinderen die de pionnen plaatsen moeten
na het plaatsen wel terug naar het schoolplein gaan en niet op de straat blijven staan.
Na de bouw van de appartementen wordt de verkeersituatie opnieuw bekeken.

Op 18 april wordt door VVE Samenwerking peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en groep 1/2 het 5-jarig
bestaan van de natuurtuin gevierd. Er wordt een appelboom geschonken voor in de natuurtuin.
Tevens is er op 7 april een nieuwe klimboom geplaatst in de natuurtuin.

De nieuwe website zal op 22 april on-line gaan. Dit is iets later dan eerder gepland maar het was niet
mogelijk alle Skozok scholen in één keer de lucht in te laten gaan. Ouders zullen middels een brief op de
hoogte gesteld worden van de ingebruikname van de website.

4. Mededelingen vanuit de ouders:
Veiligheid op het schoolplein. Er is een verzoek gekomen om beter te surveilleren bij het fietsenhok.
Hier is inmiddels gehoor aan gegeven.

De 1 april grap is goed ontvangen.



5. Veilig verkeer:
Dit hebben we reeds besproken.

6. Mededelingen voorzitter:
In verband met het slechte geluid van de microfoons tijdens het carnaval heeft Kim Getronics bezocht en
zeggen te horen gekregen dat wanneer je 2 microfoons gelijktijdig gebruikt, ze elkaar kunnen wegdrukken.
Het aanwezig zijn van mobiele telefoons zou op het geluid geen invloed moeten hebben.

Sylvie, de mama van Luuk uit groep 4, geeft les op het Summa college en zij heeft aangeboden om (als
project met haar groep) nieuwe capes en steken voor de raad van elf op school te maken. Zij heeft zo een
mooi project en wij hebben nieuwe capes.
Pim en Renske geven aan dat alleen een cape voor de prins en prinses nodig zijn en eventueel voor de
adjudant.
We gaan inventariseren wat de kosten zijn en komen hier nog op terug.

Juf Marjo is thuis herstellende van haar knieoperatie. Kim is op bezoek geweest om een bloemetje af te
geven. Marjo vindt zelf dat haar herstel niet snel genoeg gaat.
Ze bedankt iedereen hiervoor.

7. Mededelingen penningmeester:
De betalingen van de Pioniersdag zijn nog niet allemaal binnen.
Volgende vergadering komt ze hier nog even op terug.

8. Mededelingen secretaris:
Het project Klasse klas, groep 5/6 is afgerond. Goed verlopen voor leerkrachten en leerlingen, het is
belangrijk dit nu goed te borgen. Bedankt voor het aanbieden van deze ondersteuning.

9. Komende activiteiten:
Koninsgsspelen 22 april: Alle scholen krijgen een eigen parkeervak rondom het sportterrein.
Op het terrein worden t-shirts van school aangedaan en krijgen kinderen een pet van school. Tevens zullen
er vlaggen van onze school aanwezig zijn bij de parkeervakken.

We gaan kijken of de petten te wassen zijn na het gebruik.

Inmiddels zijn er voldoende ouders bereid gevonden. Els gaat navragen wanneer hulpouders verdere
instructies krijgen.

We gaan met de hele school daar de lunch gebruiken en om 13:00 uur worden de kinderen weer
opgehaald.

Bij heel slecht weer gaat het niet door en krijgen we dit 1 dag van te voren te horen.

Pioniersdag:
Bij groep 8 was er verwarring omdat de Pioniersdag dit jaar niet tijdens het schoolkamp valt en er ouders
waren die dachten dat groep 8 ook mee zou gaan. Volgende keer meenemen als de uitnodigingen de deur
uit gaan.
Mariëlle inventariseert wie er van de oudervereniging meegaat.

10. PR rond activiteiten:
N.v.t.

11. Versiering:
Versiering voor het voorjaar is aangebracht. Leuke reactie's.
Versiering voor de zomer ligt al klaar.



12. Evaluatie activiteiten:
In de bijlage vind je de evaluatie van Kerst.

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 heeft dit met Wilma besproken en voorgesteld of de
container niet terug naar de voorzijde van de school kan. Hier stond hij voorheen ook altijd.

Bij de Amundsenhal staan prikstruiken waardoor de voetballen regelmatig vervangen moeten worden.
Mogen we de struiken knippen met groep 8 bijvoorbeeld? Els heeft dit bij Wilma nagevraagd en dit moet
echt via de gemeente geregeld worden.

Het blijft lastig om hulpouders te vinden voor de natuurtuin. Jammer want de kinderen vinden het echt
heel leuk.

Is het mogelijk om rondom school het gemotoriseerde verkeer duidelijk te maken dat men zich in de buurt
van een school bevindt? Hanneke wil wel als ouder naar de gemeente gaan en vragen of hier een
oplossing voor is.

Gunilde probeert te coördineren of veilig verkeer goed loopt. Wat hebben we, en wat komt er nog. Zijn er
nog producten die we gratis kunnen krijgen? Ze heeft weer de tijd gevonden om dit op te pikken.

Einde van de vergadering


