Notulen Jaarvergadering Oudervereniging de Pionier
Dinsdag 11 september 2018
Aanwezig: Kim, Mariëlle Snoeijen, Joyce, Sanne, Anne, Britta, Mariëlle, Hanneke,
Linda, Els, Tessa, Mascha
Afwezig: Christel, Mandy en Ingrid
Aanvang: 19.30 uur in de lerarenkamer, einde 20.00 uur vooroverleg blijvende leden
1. Indeling activiteiten n.a.v. brief hulpouders
Komen we later in de notulen op terug, Sanne van Herk komt eerst aan het woord.
2. Sanne van Herk voorzitter Medezeggenschapsraad komt ons op de hoogte stellen
van wat de medezeggenschapsraad precies doet.
Wat doet de medezeggenschapsraad (MR): Als er veranderingen aankomen mogen
ze daar in meedenken met de school. Keuzes van school worden uitgelegd aan de
MR. Tevens mag de MR meedenken over diverse zaken. Je bent als ouder meer
betrokken en je mag je mening over zaken geven.
Voorbeelden hiervan zijn; Als leden van de OV iets opvalt rondom school, wat niet
direct bij de OV thuis hoort dan kun je dit delen met de MR en zij gaan dit dan
bekijken.
Helaas is er de afgelopen jaren veel blijven liggen en daar wil de MR nu een einde
aanmaken. Hiervoor is de MR nog op zoek naar 3 nieuwe leden, zij zullen de
schoolraad vormen in de MR en zijn bij vergaderingen aanwezig. Zij fungeren als
de oren en ogen van de ouders en je hebt zeggenschap in de vergaderingen. Er
wordt 6x par jaar vergaderd tenzij er tussendoor nog iets te bespreken valt.
Ook wordt bij de MR gesproken over:
* De geheimhoudingsplicht zoals die in mei 2018 inwerking is getreden
* Sfeer in de klassen
* De Cito scores worden bekeken, waarom vallen ze hoger of lager uit
* Wat vinden de ouders van onze school, wat speelt er.
Dit wordt dan weer met Nicole besproken en behandeld.
Wil je meer weten over de MR spreek Sanne van Herk aan op het schoolplein of
stuur haar een email. Jullie mening is belangrijk.

Jaarvergadering Oudervereniging De Pionier openbaar Aanvang 20.00
1. Opening en het voorstellen van het huidige bestuur. Welkomstwoord aan
iedereen, speciaal welkom voor Linda, nieuw lid oudervereniging en klassenouder
groep 8.
Tevens welkom aan Britta en Mascha als officiële leden van de OV, ze keken al
een jaartje mee maar zijn nu officieel toegetreden.
We nemen afscheid van Tessa, Christel en Mandy, hartelijk dank voor jullie inzet
de afgelopen jaren en bedankt voor de fijne samenwerking.
Kim blikt met het voorwoord uit het jaarverslag terug op afgelopen schooljaar.
2a. Toelichting op en goedkeuring van het jaarverslag over het schooljaar 2017/2018
door Mariëlle Snoeijen, penningmeester.
2b.Bespreken van de begroting en ouderbijdrage voor het jaar 2018/2019
We nemen dit jaar een bedrag van € 2,50 in de begroting op voor het knutselen
van een verjaardagscadeau van je leerkrachten per groep.
Het verzoek aan de leerkrachten om de klassenouders op de hoogte te stellen
van langdurig zieken/ziekenhuis opnamen zodat er een passende attentie naar
diegene gestuurd kan worden.
3. Aanstellen van de nieuwe kascontrolecommissie
Francois en Nicol bedankt voor de controle van het jaarverslag. Francois zal
volgend jaar nogmaals in de kascommissie plaatsnemen. We zijn nog op zoek naar
vervanger voor Nicol.
4. Verkiezing/benoeming nieuwe ouderraadsleden
Onderstaande leden zijn herkiesbaar
Mariëlle Snoeijen klassenouder groep 7
Hanneke klassenouder groep 5
Mariëlle klassenouder groep 1/2
Onderstaande leden zijn nieuw
Britta groep 2/3
Mascha groep 6
Linda groep 8
5. Handtekening uittredende leden, Christel en Mandy
Handtekening toetredende leden, Britta, Mascha en Linda
6. Rondvraag
Geen vragen

Aansluitend overleg OV voor blijvende leden van 20.30 uur tot 21.30 uur
1. Inleveren geheimhoudingsverklaring
Alle leden hebben een geheimhoudingsverklaring ontvangen en dienen deze
zsm in te leveren bij Joyce
2. Indeling activiteiten
Indeling n.a.v. lijsten die rondgestuurd zijn. Kim en Caroline gaan deze
verzamelen en in kaart brengen.
Sint en kerst commissie mag al in gang gezet worden.
Ter info 9 november is er een schoolontbijt om de kinderen bewust te
maken van deze belangrijke maaltijd. Info hierover volgt nog.
3. Joyce zal een datumprikker uitzetten voor ons jaarlijkse etentje.
4. Volgende vergadering gaan we een groepsfoto maken voor op de website.
Kim zal tevens naar de tekst van de OV op de website kijken en daar waar
nodig aanpassen.
5. Rondvraag
Els start met het maken van een algemene versiering die we in de hal
kunnen gaan gebruiken als we geen thema’s hebben.
Tessa bedankt voor de fijne tijd bij de OV. Tessa heeft het afgelopen
jaar Ingrid vervangen. Ingrid is nu weer teruggekeerd.
Mariëlle wil graag dat we haar achternaam niet meer in de notulen
vermelden. We zullen in het vervolg Mariëlle Snoeijen met haar
achternaam in de notulen vermelden om verwarring te voorkomen.
Mariëlle vraagt of er nog klassenlijsten met namen en adressen komen per
groep. Kim gaat dit navragen bij Nicol. Volgens de geheimhouding mag dit
als alle ouders hiervoor toestemming hebben gegeven middels een
schrijven.

Kim vraagt of er iets aan de boekenweek wordt gedaan.
Misschien een idee om aan de activiteiten bij de bibliotheek deel te
nemen, eventueel weer een boekenmarkt.
Uitnodigen van boekhandel Priem, de verdiensten hieruit vallen tegen, dit
zullen we dit jaar niet meer doen.
Els doet navraag bij Natasja, zij zal de boekenweek begeleiden.

Einde van de vergadering.
Volgende vergadering op dinsdag 25 oktober om 20.00 uur.

