Oudervereniging: Locatie Zuid
Notulen Ouderraad Bossche Broek Zuid
11 december 2017
Aanwezig: kleinere club ivm het slechte weer (code rood)
Willem (secr), Gijs (vzt), Jan (pnmstr), Karlijn (1-2d), Vincent (5a), Petra (7).
1 / 2 Opening, agenda, vorige notulen, nieuwe penningmeester
Vanwege het slechte weer is de vergadering verplaatst van school naar Philips de Goedestraat 15 (bij
Willem thuis). De agenda wordt verkort, punt 3 (Liesbelt) wordt doorgeschoven. Willem notuleert. Verslag
vorige vergadering goedgekeurd.
3 Kindcentrum Liesbeth
Schuift door.
4 Actielijst vorige vergadering
a. Draaiboek actualiseren. Toevoegen aan draaiboek Sint: schoolplein vegen dag ervoor.
b. Werkgroep 1 OR. Op dinsdag 21/11 zijn beide (nieuwe) besturen samen gekomen. Goed gesprek en
intentie op meer alignment en samenwerking naar 1 OR. Wordt vervolgd.
c. Aanschaf basketbalringen. Loopt nog, moet 1 vaste paal worden naast speelrek (actie Willem).
d. Veiligheid omgeving school. Blijft een beetje hangen, geen nieuws vanuit de wijkagent. Onveiligheid is
ook meegenomen in gesprek met wethouder.Gijs stelt voor zelf naar de gemeeente te stappen (actie
Gijs).
e. Financien 2017/2018. Staat op de agenda, zie hieronder.
f. Liesbeth uitnodigen: gedaan, schuift door.
g. Ideeen besteding overtollig bedrag. Staat op de agenda, zie hieronder.
h. Verwijzing pestprotocol in nieuwsbrief. Is geplaatst in klassenapps. Afgerond.
i. Verwijzing wijkplein BBS activiteiten. Bijft staan.
j. Klassenouderapp: Is daar nog iets over te melden vanuit Els? Bijft staan.
k. Musical groep 8. Nog hulp nodig of loopt dit? Bijft staan.
l. Meer beweging zorgt voor betere prestaties. Hoe krijgt dit de aandacht vanuit school? Bijft staan.
m. Boswandeling terug op activiteitenlijst voor groep 1/2. Staat dit al op activiteitenlijst van school voor
volgend schooljaar? Bijft staan.
n. KC: Zorg over verstrengelde belangen en goede samenwerking. Agendapunt tijdens volgend overleg
met MR. Hoe willen wij hierin worden betrokken Bijft staan.
5. Mededelingen vanuit MR
a. Terugkoppeling bezoek wethouder
Bezoek aan school centrum locatie door wethouder. Directie was erbij, MR leden en OR voorzitters. MR
bewaakt vervolg. Reacties vanuit leerkrachten, ouders en kinderen zijn positief.
6. Mededelingen vanuit Dagelijks bestuur
Eerste kennismaking is geweest. Er komt zowel een Nieuwjaarsborrel en einde schooljaarborrel met MR, OR
en leerkrachten. Nieuwjaarsborrel op donderdag 11/1, Petra zal bij het team dit nog even aankaarten.
7. Mededelingen School
Fred niet aanwezig ivm weer. Er komt een nieuwe vergadering opzet in 2018. DB overlegt met Fred en
school medelingen komen op die manier naar OR vergaderingn.
9 Financiën
a. Financiele afspraken schooljaar 2017-2018
Opgemaakt door Jan en rondgestuurd. Alle bonnen >50Euro dienen te worden getekent door 2 mensen. 1
formulier per bon. Er zit nu nog verschil tussen centrum en zuid, maar doel is dit gelijk te trekken (bijv
bedrag per leerling).
b. Ideeen besteding restant bedrag
Er is geld te besteden, denk aan sport /geluid / ... Verdient aandacht!

1/ 2

11 Ingebrachten agendapunten
a. TSO Evaluatie: Zijn benieuwd of jullie goede en slechte punten kunnen benoemen. Te plannen met
Femke en Eva (actie Willem)
b. Herinnering monitor 2017: even melden in de app.
12 Activiteiten
a. Sinterklaas: Sint was top. Actie voor draaiboek is toevoegen vegen schoolplein. Kort evalueren
samenwerking KC (ook met centrum).
13 Rondvraag
a. Het was knus en gezellig bij Willem
b. Verzoek om actie lijst appart te zetten, om nog meer leesbaarheid te creeeren
Vergaderdata 2017-2018
18 September 2017 20:00; 13 November 2017 20:00; 11 December 2017 20:00; 5 February 2018 20:00; 16
April 2018 20:00; 18 Juni 2018 20:00

ACTIE LIJST
Actie

Wie

Datum

Status

Draaiboek actualiseren

ALLEN

Continu

Werkgroep 1 OR in KC Bossche Broek

Willem

10/2017

Aanschaf basketbalringen

Willem

12/2017

Veiligheid omgeving school

10/2017

Financiën 2017/2018

Gijs,
Willem
Jan

Nieuwe vorm overvliegen nog nodig
Toevoegen aan Sint: schoolplein
vegen dag ervoor
1e gesprek/kennismaking gehad met
DB centrum. Wordt vervolgd.
Wordt vaste paal naast speelrek en
sportveld. Te bestellen
Opvolging met de gemeente

11/2017

Besproken, is definitief

Liesbeth uitnodigen

Willem

11/2017

Ideeen besteding overtollig bedrag

Allen

12/2017

Verplaatst naar de volgende
vergadering
Loopt nog

Verwijzing pestprotocol in nieuwsbrief

Fred

12/2017

Loopt

Verwijzing wijkplein BBS activiteiten

Fred

12/2017

Loopt

Klassenouderapp: Is daar nog iets
over te melden vanuit Els
Musical groep 8. Nog hulp nodig of
loopt dit
Meer beweging zorgt voor betere
prestaties.
Activiteitenlijst voor groep 1/2

Willem

02/2018

Els vragen

Willem

02/2018

Emily vragen

Fred

02/2018

Fred

02/2018

KC: Zorg over verstrengelde belangen
en goede samenwerking

Liesbeth

02/2018

Hoe krijgt dit de aandacht vanuit
school?
Boswandeling, hoe zorgen we voor
een gezamelijke keuze
Wat is de rol van de OR hierin
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