Oudervereniging: Locatie Zuid
Notulen Ouderraad Bossche Broek Zuid
13 november 2017
Aanwezig: Deze keer kleinere groep, 1 per klas.
Fred (dir), Willem (secr), Gijs (vzt), Jan (pnmstr), Wendy (1-2b), Jasmijn (1-2c), Karlijn (1-2d), Jolisca (3a),
Annelieke (3b), Corinne (4b), Vincent (5a), Imke (5b), Ilse (6), Petra (7).
1 / 2 / 3 Opening, agenda, vorige notulen, nieuwe penningmeester
De agenda wordt vastgesteld, Willem notuleert. Verslag vorige vergadering goedgekeurd. Onze nieuwe
penningmeester Jan is ook present.
4 Financieen school – Fred
Fred was gevraagd om de financien van de school te verhelderen. Het beschikbare budget wordt bepaald
door het aantal leerlingen in de voorafgaande jaren (1/10 is peildatum). Dit budget wordt dan besteed aan
alles wat nodig is binnen de school, uitgezonderd de salarisen. Denk hierbij aan schrijfmaterialen,
onderhoud, schoonmaak kosten, etc. Het is volgens Fred elk jaar weer schuiven om de begroting kloppend
te krijgen.
5 Actielijst vorige vergadering
a. Draaiboek actualiseren. Draaiboek nieuwe vorm overvliegen wordt aangewerkt: Actiepunt: draaiboek
maken (Joliska / Femke).
b. Werkgroep 1 OR. Op dinsdag 21/11 zullen beide (nieuwe) besturen samen komen.
c. Aanschaf basketbalringen. Nog geen actie van Willem, loopt nog.
d. Oproep voor hulpouders via de app. Deze optie is uit de app verdwenen. Klassenouderapps blijft dan
over voor ons. Wordt eventueel opgepakt door Els, even navragen (actie Willem).
e. Verdeling activiteiten OR. Is gedaan.
f. Veiligheid omgeving school. Willem heeft wijkagend Raymont gebeld, de dag na de vergadering is er
overleg met de gemeent, Raymond koppelt dit terug (actie Willem).
g. MR Toehoorder. Gijs en Willem zijn onze toehoorders, zie ook hieronder.
h. Financien 2017/2018. Overdracht van Juan naar Jan loopt.
i. Bloemetje sturen uit Lief & Leed pot. Is gedaan.
j. Technici musical. Sint Jan is niet beschikbaar. Nu naar Bij Katrien, daar is dan ook materieel. Even
navragen bij Emily of hier nog hulp nodig is.
6 / 7 / 8 Mededelingen School/MR/DB
a. Directie: Langdurig zieken vergt veel aandacht & structurele vervanging is niet eenvoudig. % uitval ligt
hoog. Er wordt wel gestreefd naar bestendige vervanging, maar daar is niet altijd grip op. Anke wordt
vervangen door Gerdien. Ook twee leraren gaan minder werken. Vanuit de leerlingenraad zijn 2
kinderen gekozen voor het Bossche Kinderparlement, 1 zelfs als voorzitter. Ze gaan andere scholen
bezoeken. Punt van agenda is ook de rol van Liesbeth, we gaan haar uitnodigen voor een komende
vergadering om dit zelf toe te lichten (actie Willem).
b. MR: Gijs en Willem zijn bij de vorige MR vergadering geweest. Zeer positief, OR bijdrage is gewenst en
we krijgen een vast agenda punt op de MR. MR heeft ons ook gevraagd om structurele jaarpunten aan
te dragen. MR gaat aan de slag met het communicatie plan.
c. DB: Nieuwe bezetting ontmoet elkaar voor het eerst op 21/11.
9 Financiën: Kort besproken. Overdracht van Juan naar Jan later in de week. Overtollig bedrag is ongeveer
4000 Euro, ideeen om dit te besteden zijn welkom, gaarna naar Willem sturen (actie OR leden).
10 Pesten: Geen nieuwe meldingen binnengekomen. Er volgt een discussie of dit agenda punt blijft
bestaan. Is zeker belangrijk om continue onder de aandacht te houden. Besloten om in de komende
nieuwsbrief te verwijzen naar het bestaan van het pestprotocol (actie Fred).
11 Ingebrachten agendapunten
a. Staking: Fred zal bericht uit sturen omtrent nadere details.
b. Regels 10-uurtje: staan in de schoolgids.
c. Effectieve gymtijd is kort door opruimen: klopt volgens Fred maar vinden kinderen ook leuk om te
doen. De mening van de OR is wel dat er meer moet worden bewogen. Uit onderzoek volgt ook dat
dit goed is voor de leerprestaties.
d. Schoolfoto’s: goede & slechte punten terugkoppelen naar commissie / Annelies.
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e. Wijkplein BBS: organiseren activiteiten in de vakantie, er is budget. Oproep plaatsen in nieuwsbrief
(actie Fred).
f. Sligro pas: ligt in vakje van Petra, in de OR app zetten (actie Willem).
g. Boswandeling moet terug op de agenda, volgens Fred moet dat dan wel beredeneerd aanbod zijn.
h. Groep 7: nog steeds grote klas en geen oplossing voorhand cq middelen om hier iets aan te doen.
i. KC: verstrengelde (commerciele) belangen tussen 0-4 en 5-13, hoe hier mee om te gaan? Zorg is
geuit.
j. OR leden mogen een pro-actieve houding aan nemen omtrent zaken die op school spelen.
12 Activiteiten
a. Griezelfeest 0-5jr was top. Eventuele goede & slechte punten terugkoppelen naar commissie.
b. Bijeenkomst vreedzame school was top, 41 bezoekers. Uitstekende presentatie.
c. Eerstvolgende is sinterklaas, zal als KC worden georganiseerd. Maar nu is al duidelijk dat dat niet
altijd mogelijk is.
13 Rondvraag
a. Rondvraag langs alle aanwezigen, zie ook ingebrachte agendapunten.
b. De OR groepsapp werkt prima, gelieve functioneel te gebruiken.
c. Op verzoek is aan de leesbaarheid van de notulen gewerkt
Vergaderdata 2017-2018
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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