Notulen oudervereniging 19 april 2017
-Aanvang- 20.00 uurEenmalig, Dijkstraat 58
Aanwezig:
Afwezig:

Kim, Mariëlle, Joyce, Els, Tessa, Hanneke, Mandy, Gunilde, Christel, Sanne, Caroline, en Mariëlle
van Vinken, Cindy
-

1. Opening door de voorzitter:
Welkom allemaal en Mariëlle bedankt voor de gastvrijheid om de vergadering bij jou thuis te laten
plaats vinden.
2. Doornemen notulen 9 maart 2017 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)

Allergieënlijst
Continuroosters / pauze schema voor leerkracht maken per activiteit
(8:30-14:15 uur)
Goed doel?
Oproep op website voor nieuwe verkeersouder
Betrokkenheid vergroten, ideeën
Schoolfotograaf vooraankondiging in Spionneke

Allen

Els
Elke
activiteit
Mei
Mei
18 mei

Allen
Kim
Allen
Joyce

Els heeft nog navraag gedaan over het parkeren op het EMA terrein. Helaas krijgen we dit niet voor elkaar.
De Lip dub die gemaakt is voor juffrouw Ingrid mag openbaar naar de ouders toe. Els kijkt of Stans deze op
de SkoZapp kan plaatsen.
Als er een update op de SkoZapp wordt uitgevoerd is het voor sommige ouders mogelijk om toegang tot
voor hen afgeschermde foto’s te krijgen. Tevens is het mogelijk om direct foto’s te downloaden. Dit was
niet de insteek. Ouders kunnen foto’s aanvinken en krijgen dan aan het einde van het schooljaar alle
aangevinkte foto’s in een email toegestuurd. Els en Tessa zullen dit terugkoppelen met Stans.
De allergiënlijst is opgenomen in de intakelijst.
Voor Koningsdag zijn maatregelen getroffen voor de kinderen met een allergie.
Stichting Jantje Beton heeft Els benaderd om loten te gaan verkopen. Momenteel is hier bij ons geen
interesse voor. Misschien op een later tijdstip.
Volgend jaar gaan we kijken of er een nieuwe social media avond georganiseerd gaat worden. Helaas was
er deze keer niet genoeg animo voor. Misschien is het een idee om het thema social media al in de klas te

bespreken zodat de kinderen er thuis enthousiast over kunnen vertellen zodat er bij de ouders meer
interesse komt.
Er zijn nog geen nieuwe ideeën geboren om de betrokkenheid van de ouders te vergroten. Komen we later
nog op terug.
Naar aanleiding van de oproep voor nieuwe ouders voor de oudervereniging hebben zich 3 ouders gemeld
waar Kim en Joyce een gesprek mee hebben gehad. Inmiddels hebben hiervan 2 ouders zich aangemeld om
komend jaar mee te kijken en daarna eventueel lid te worden. Een vierde ouder heeft zich bij Kim gemeld,
een gesprek volgt nog.
3. Mededelingen vanuit het team:
Geen mededelingen
4. Mededelingen vanuit de ouders:
Schoolvoetbaltoernooi wordt buiten school om georganiseerd. Maar hier ligt voor de school een mooie
kans om zichzelf te presenteren. Zorg dat de kinderen T-shirts dragen van school en dat er publiciteit
aan gegeven wordt. Wellicht is het een idee dat een leerkracht dit met een ov lid komend jaar gaat
opzetten. Els en Tessa nemen dit mee naar het team.
Het was verstandig geweest om ouders in te lichten dat we dit jaar geen hulpouders nodig hebben voor
de Koningsspelen, omdat het een andere opzet is als vorig jaar.
Het was verstandig geweest om ouders in te lichten dat we dit jaar geen hulpouders nodig hebben voor
de Koningsspelen omdat het een andere opzet is als volgend jaar.
Waarom staan de poorten open en is de voordeur niet op slot i.v.m. veiligheid op school. Iedereen kan
zo de school binnen lopen. Dit is al bij de MR en bij Nicole neergelegd.
5. Mededelingen voorzitter:
Bedankt namens juf Marjo voor het bezoekje. Inmiddels is ze ook op school geweest om haar
verjaardag te vieren met de kinderen.
6. Mededelingen penningmeester:
De betalingen voor Pioniersdag verlopen goed. Kim gaat binnenkort nog een herinnering de deur uit
doen en de instromers op de hoogte stellen.
7. Mededelingen secretaris:
Een aantal ideeën voor een andere benaming van de info avond. Deze zijn door Tessa genoteerd om ze
mee naar het team te nemen.
Een goed doel om extra geld in te zamelen voor het schoolplein is nog niet nodig. We wachten eerst de
voltooiing af en bekijken het dan opnieuw.
Wat gaan we doen met het stukje kunstgras voor op het schoolplein. Els neemt dit nog even met Nicole
op.
We plaatsen nog even geen nieuwe oproep voor een nieuwe Creaclub. Momenteel hebben we
voldoende versiermaterialen.
8. Komende activiteiten:
Koningsspelen: De nieuwsbrief hierover was duidelijk, geen vragen. Alles loopt dankzij meester Jelle.
Pioniersdag: Binnenkort komt er nog een brief voor de ouders met de laatste instructies voor deze dag.
Verder loopt alles.

9. PR rond activiteiten: Tessa wilde een stukje over de judoles vermelden in het Valkenswaards weekblad
maar dit is door de gemeente georganiseerd en zij hebben waarschijnlijk ook een stukje hierover
geschreven.
10. Versiering:
Geen mededelingen
11. Evaluatie activiteiten:
Carnaval is geëvalueerd en een paar kleine puntjes zijn opgenomen voor komend jaar. Verder is alles
goed verlopen en was het een hele leuke ochtend.
12. Rondvraag:
Gunilde meldt dat ze de ov gaat verlaten na de schoolvakantie. Haar kinderen gaan naar een andere
school, dichter bij haar huis.
Robin Heesterbeek, voorzitter MR, vraagt of wij interesse hebben om samen met de MR een stukje in
het Spionneke/website over de verkeersveiligheid rondom school te plaatsen. Wij willen niet mee
schrijven maar Kim wil wel samen met Robin het door hen geschreven stukje doornemen alvorens het
geplaatst word.
Christel is benieuwd waar het podium op het schoolplein voor bedoeld is. Dit is om op te spelen niet
voor optredens.
Cindy, groep 8 heeft een project “mijn en dijn” gewonnen en ter afsluiting van de citotoets mogen ze
nu bosgolf gaan doen.
Cindy heeft ouders geregeld voor de ochtend omtrent Greenscreen. Dit werd gedaan door 2 dames van
kunst en cultuur. Helaas was de voorbereiding, wellicht door het snelle aanmelden, niet goed.
Daardoor werd dit voor de kinderen, de dames van kunst en cultuur alsmede voor de hulpouders als
een niet geslaagde ochtend gezien. Cindy gaat hierover nog in gesprek met meester Rob en juf Ineke.
Tevens zullen Tessa en Els dit terugkoppelen in het team.
Tevens zou er wat verbeterd kunnen worden aan het groepsgevoel in groep 7/8.
Volgende vergadering 31 mei, 20:00 uur.
Gunilde heeft zich direct afgemeld voor deze vergadering.

Einde van de vergadering, fijne meivakantie.

