Oudervereniging: Locatie Zuid
Notulen Ouderraad Bossche Broek Zuid
18 september 2017
Aanwezig: We zijn compleet, flinke groep aanwezig (5 afwezig). Hieronder op volgorde de bezetting voor
komend schooljaar. Fred en Femke zijn ook aanwezig.
Willem, Gijs, Astrid & Martine; Wendy & Brenda, Jasmijn & Jacqueline, Femke & Karlijn, Jolisca &
(Nathalie), Hannah & Annelieke, (Mady) & Suzanne, Corinne & Mariëlle, Naomi & Vincent & Carlijn, Imke &
Sandra, Ilse & Ilse, (Karin) & Petra & Maud & Maartje, Emily & (Thea), (Patricia) & Phily
Vaststellen agenda & inventarisatie toe te voegen agendapunten & Notuleren
De agenda wordt vastgesteld, Willem notuleert. We beginnen met een kort rondje voorstellen (naam & klas).
TSO – Uitleg van Femke
Femke is aanwezig er is dus een totale KC-vertegenwoordiging. Ze legt even kort uit wat Smallsteps doet
en wat het beleid is. Wat velen niet wisten is dat kinderen, ook al zijn ze niet ingeschreven, altijd gebruik van
de opvang mogen maken. Je moet je wel inschrijven als TSO klant bij Smallsteps, maar dan dus op 0-uren
basis. Zo kan Smallsteps wel gelijk factureren als je incidenteel van de TSO gebruik maakt.
Notulen en actielijst vorige vergadering
0. Draaiboek actualiseren. Mist nog nieuwe vorm overvliegen: Actiepunt: draaiboek maken (Joliska /
Femke).
1. Ondersteuning en vervanging penningmeester. Jan Leensen zal dit jaar in opleiding zijn en neemt
daarna over van Juan.
2. Vervanging secretaris OR-zuid. Gijs wordt voorzitter en Willem dan de secretaris.
3. Verlichting schoolplein. Uitgevoerd, blijft aandachtspunt nu het donker wordt.
4. Oproep voor hulpouders via de app. Volgens het communicatieplan zal de school alle berichten digitaal
verspreiden, via de e-mail en via de app. Het is nog steeds niet helder voor de OR hoe ze informatie
kunnen verspreiden via de schoolapp en de mail. Actie blijft staan.
5. Werkgroep 1 OR in KC BB. Nieuwe voorzitter en penningmeester centrum is ondertussen bekend.
Contact opnemen, gezamenlijk app-groep maken en afspreken in de nieuwe bezettingen (actie
Willem).
6. Aanschaf basketbalringen. Nog geen actie van Willem, loopt nog.
7. Aanschaf veegmachine. Die staat er, Willem heeft hem ondertussen gebruikt/getest.
8. Verdeling activiteiten OR. Staat op de agenda, zie hieronder.
9. Veiligheid omgeving school. Willem heeft wijkagent Raymond gesproken en die heeft het aangekaart bij
gemeente. Verdient opvolging (actie Willem). Zie ook bericht in de November nieuwsbrief.
Mededelingen Directie/MR/DB
• Directie: Er zijn enkele langdurig zieken onder de leraren. De vervangingspool is redelijk klein, dus dit
kan wel een probleem worden later in het jaar. Rondom de gebouwen verwacht de school uitsluitsel
voor de herfstvakantie maar zoals het er nu uit ziet zijn de verwachting niet zeer positief. Bericht omtrent
de mogelijke staking volgt later die week. Kindcentrum is nu een feit, alles gaat nu over de klusters.
• MR: Eerste MR-vergadering is geweest. Geen OR-toehoorder vanwege communicatie issue-tje. We
besluiten in de vergadering dat Gijs & Willem ons hier gaan vertegenwoordigen, even doorgeven naar
de MR-voorzitter (actie Willem).
• DB: Geen vergadering door verzetten OR. Enkel punt: Bruna boekenmarkt (via mail afgehandelt).
Financiën: Kort besproken. Alle bonnen 2016-2017 zsm bij Juan inleveren! Volgende keer jaarbudget
definitief maken (actie Juan / Jan).
Pesten: Geen nieuwe meldingen binnengekomen.
Ingebrachten agendapunten
Schoolsoepie: initiatief om een extra fruitmoment te creëren, wordt nu aangeboden. Infoavond: evaluatie
volgt nog. Staking: brief later deze week. Hek schoolplein: er komt een schuif op als tijdelijke situatie, omdat
het ivm brandveiligheid niet mag. Rookvrij: op het schoolplein mag men niet roken. Groepsgrote 7: kleine
klas en veel kinderen, er moet hier een oplossing voor komen / worden bedacht.
Activiteiten
Eerstvolgende is sinterklaas. Nu de verdeling bekend is, kan een ieder aan de slag (actie Willem).
Rondvraag
Rondvraag langs alle aanwezigen. Paar punten behandeld; Gijs vraagt of we niet een bloemetje moeten
sturen naar de langdurig zieken (actie Willem). Emily meldt dat we op zoek moeten naar nieuwe technici voor
de musical, geluid en licht (action Allen).
Vergaderdata 2017-2018 [twee zijn verschoven ivm vakantie & kamp]
18 September 2017 20:00; 13 November 2017 20:00; 11 December 2017 20:00; 12 February 2018 20:00; 16
April 2018 20:00; 18 Juni 2018 20:00
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