Notulen oudervereniging 24 april 2018
-Aanvang- 20:00 uurLerarenkamer
Aanwezig:
Afwezig:

Kim, Mariëlle, Joyce, Mascha, Els, Tessa, Mariëlle van Vinken, Anne, Britta, Sanne en Caroline
Mandy, Christel, Hanneke en Hetty

1. Opening door de voorzitter:
Kim heet iedereen welkom.
2. Doornemen notulen 5 maart 2018 met de daarbij behorende actielijst:
Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen van vorige vergadering.
Actielijst:
Commissieleden dienen tijdig bij elke activiteit door te geven aan Mandy wat Elke activiteit
er gedaan wordt t.a.v. drinken/eten. Zie hieronder t.b.v. leerlingen met
(eind 2016
allergieën
van actielijst)

Allen

Continuroosters / pauze schema voor leerkracht maken per activiteit
(8:30-14:15 uur)

Elke activiteit

Schoolfotograaf, melding in Spionneke!

13 juni

Joyce

Eerste schooldag nieuwe schooljaar

21 juni

Allen

Data activiteiten voor op de kalender doorgeven aan Nicole

21 juni

Allen

3. Mededelingen vanuit het team:
De entree is verder opgeknapt. Er zijn leuke kastjes opgehangen waarin we kunstwerkjes van de kinderen
kunnen plaatsen of per thema iets passends erin zetten.
We hebben als school weer mee gedaan aan de nationale opschoondag. We hebben met de groepen 4 en
5 zwerfafval opgehaald. Dit zwerfafval is gerecycled en we hebben er een mooi knikkerpotje, voor op het
schoolplein, voor teruggekregen.
Het komend schooljaar wordt er weer het e.e.a. aan de inrichting van de school gedaan. Kinderdagverblijf
Zoef Zoef gaat weg bij ons. Hiervoor in de plaats komt groep 3 in het lokaal beneden te zitten. Skozok blijft
boven maar zal buiten het bestaande lokaal ook het lokaal van groep 3 in beslag gaan nemen voor ICT.
Binnenkort wordt de speelplaats weer verder opgeknapt.
4. Mededelingen vanuit de ouders:
Geen mededelingen.

5. Mededelingen voorzitter:
Mandy, klassenouder groep 5 gaat met ingang van het komende schooljaar de oudervereniging verlaten.
Ze wil meer tijd aan haar gezin besteden.
Waarschijnlijk kunnen we haar vrij gekomen plekje intern opvullen. Wel zijn we op zoek naar nieuwe
klassenouders voor in de groepen 1/2 om zo de continuïteit te behouden.
Naar aanleiding van een ontvangen mail over de kosten van de Pioniersdag heeft Kim een bericht
geplaatst op de SkoZapp om uit te leggen hoe de kosten van de Pioniersdag tot stand komen. Veel ouders
zijn zich niet bewust van het feit dat het vervoer met bussen hoge kosten met zich mee brengt. Dit is de
grootste kostenpost voor zo’n dag.
Wellicht is het een goed idee om komend jaar de Pioniersdag op een woensdag te houden. De kosten van
bussen zijn dan een stuk lager omdat er bijna geen enkele school op woensdag op schoolreisje gaat. De
extra gemaakte uren kunnen op een ander tijdstip opgenomen worden als een extra vrije middag. We
zullen dit meenemen in het draaiboek van de Pioniersdag.
In de laatste vergadering moeten we de data voor alle activiteiten plannen en doorgeven aan Nicole.
6. Mededelingen penningmeester:
We hebben een herinnering verstuurd naar iedereen omdat nog niet iedereen heeft betaald voor de
Pioniersdag. Een aantal ouders meldden zich dat ze toch al betaald hadden. Het was de bedoeling dat
alleen diegene die nog niet betaald hadden hierop zouden reageren d.m.v. een betaling. Kim gaat samen
met Mariëlle de tekst van de herinneringen aanpassen om verwarring in de toekomst te voorkomen.
Zoals besproken in de vorige vergadering hebben we ons aangemeld voor de Rabobank Clubactie. Op 31
mei a.s. zullen Mariëlle, Kim en Joyce de cheque in ontvangst gaan nemen.
Groep 8 gaat doormiddel van een bingo- middag en avond geld inzamelen voor Stichting Make a Wish.
Een ouder van onze school maakt voor de musical een mooi groot doek voor op het podium en als
tegenprestatie wil hij graag een donatie voor deze stichting. Middels een bericht op de SkoZapp wordt
iedereen hiervan op de hoogte gesteld.
Het doek dat we vorig jaar bij de musical hebben gebruikt verhuren we nu aan andere scholen voor een
kleine bijdrage.
7. Mededelingen secretaris:
Joyce heeft alle leden op de hoogte gebracht van de wet AVG, autoriteit persoonsgegevens, dit is de wet
bescherming persoonsgegevens. Wat betekend het voor de oudervereniging? We moeten zeer voorzichtig
om gaan met de namen, adres, telefoonnummers en eventuele andere gegevens die we van de ouders
van de oudervereniging hebben alsmede de gegevens van de ouders van je groep. Mocht je gegevens van
een ander willen verstrekken moet je eerst toestemming vragen aan diegene waarvan je de gegevens wilt
verstrekken. Ik als secretaris moet zorgvuldig omgaan met de gegevens die ik van alle leden van de OV
heb. Ik heb de kopie id’s geïdentificeerd, en er op vermeld waarvoor ik ze gebruik. Ik zal ze niet langer dan
2 jaar bewaren. Ook de inschrijvingen van de KvK bewaar ik niet langer dan 2 jaar.
Binnenkort krijg ik op mijn werk nog een uitleg over de AVG, wij moeten daar ook mee gaan werken.
Mochten daar nog zaken uitkomen die ik voor de oudervereniging kan doorvoeren dan houdt ik jullie op
de hoogte.
Er kwam een vraag van Mascha of we namen van leden en of anderen in de notulen mogen vermelden.
Joyce zal dit uitzoeken.
8. Komende activiteiten:
Pioniersdag: We gaan naar Circusland Brabant.
We vertrekken met bussen vanaf school.
In de ochtend worden er, per leeftijd in groepjes workshops gedaan van ongeveer 15 minuten.

De lunch wordt in het aangrenzende pannenkoekenhuis gehouden.
Na de lunch is er een circusvoorstelling door de artiesten voor de kinderen. Omdat alles op 1 locatie is en
er veel begeleiding bij circusland is hebben we geen extra hulpouders nodig. De aanwezige leerkrachten,
stagiaires en de klassenouders uit de Pioniersdag commissie gaan mee.
Na deze Pioniersdag gaat de commissie bij elkaar zitten en zal er een 3 jaren plan gemaakt worden. Het is
de bedoeling dat er een draaiboek voor drie verschillende uitjes klaarligt die we kunnen circuleren.
Wil iedereen alvast nadenken over een mooie afsluiting van de laatste schooldag. Dit jaar is dat op 5 juli,
dit is een donderdagochtend. We moeten goed nadenken hoe we dit gaan invullen omdat het maar een
ochtend is. Leuke ideeën bespreken we in de volgende vergadering.
9. PR rond activiteiten:
Geen mededelingen.
10. Versiering:
Joyce zal een app de deur uit doen naar de versier commissie om de Paas versiering te verwijderen.
11. Evaluatie activiteiten:
Koningsspelen:
Er is reeds een evaluatie vanuit de ouders bij Els terechtgekomen. Voor de groepen 1/2 was het hard
werken. De hulpouders moesten zelf uitzoeken hoe de spelletjes werkten. Sommige spelletjes waren best
moeilijk voor deze groepen. Tevens was het parcours niet geheel duidelijk.
Tops: Voor deze groep was er voldoende water. Kinderen vonden het erg leuk ook in de hogere groepen.
Deze vonden het vooral leuk om tegen andere scholen “te strijden”.
Tips: Pioniershirts op voorhand aan de kinderen meegeven en deze middels een aftekenlijst weer terug in
ontvangst nemen op school na de Koningsspelen. Het ter plaatse wisselen van shirts is als erg rommelig
ervaren.
Volgende keer proberen om hulpouders bij hun kinderen in de groepjes in te delen.
Evaluatie vanuit het team:
Tips: Beter geluid uit de luidsprekers, was slecht. Meer watertap punten, er waren er te weinig, zeker
gezien de warmte deze dag. Meer duidelijkheid over de spellen. Het ophalen overzichtelijker maken. Beter
organisatie voor het verstrekken van koffie en thee voor de hulpouders en andere begeleiders. Meer fruit,
er was niet voldoende. De appels waren te groot, zeker voor de allerkleinsten. Goede afsluiting en een
gelijk vertrek. Nu was het geheel al eerder afgelopen dan op voorhand was gepland waardoor het vertrek
van iedereen zeer rommelig verliep.
Tops: prachtig weer. Voor de hulpouders van de oudere groepen was het een goed georganiseerde dag.
Over 2 jaar bekijken we of we weer mee willen doen.
12. Rondvraag:
De komende vergadering, 23 mei, komt te vervallen.
Els melde mij vanochtend dat er op vrijdag 18 mei in de hal van onze school een kleutermarkt wordt
gehouden. Tijdens deze kleutermarkt zullen alle Skozok scholen uit de omgeving materialen bij ons op
school te koop aanbieden. Denk hierbij aan meubels, spellen enz. Het opgebrachte geld komt ten goede
aan Skozok om zo weer nieuwe of andere materialen aan te schaffen. Verdere informatie hierover volgt
nog.

Volgende en tevens laatste vergadering 21 juni 2018, 20:00 uur

