Ouderraad Bossche Broek Centrum
Vergadering 28 augustus 2018
Aanwezig: Kim, Babs, Anet, Marjon, Sophie, Elke, Reinier, Eefje, Fedde, Suzanne v.d. E, Suzanne V,
Jora, Simone, Mechteld, Margot, Simon

Notulen en actielijst vorige vergadering
•
•

•

Volgende week is er overleg over het jaarplan en de invulling tussen Jora, Gijs (voorzitter OR
Zuid) en de unitleiders.
Babs heeft overlegd met Liesbeth over luizenpluizen. Het hele plan staat in de schoolgids.
Leerkracht stuurt nu naar alle leerlingen een mail als er luizen zijn gevonden, maar dat lijkt niet
altijd gebeurd, en er staat blijkbaar niet altijd bij om welke klas het gaat, Babs geeft dit door. Anet
geeft aan dat ze bij BSO niks horen over luizen, en dat zou misschien wel handig zijn.
Babs neemt contact op met gemeente over verkeerscontrole. Er wordt geopperd dat een gele
lijn op de stoep misschien duidelijker maakt waar geen auto's mogen staan.

Verdeling activiteiten 2018/2019
•
•

•

•
•

De kerstkaarten/-kaarsjesactie wordt dit jaar in de kerstcommissie opgenomen.
We gaan de vastenactie/fancy fair/sponsorloop eerst met school bespreken. Willen we dit elk jaar
doen, om het jaar, in welke vorm, etc. Ook is er nog de vraag of het aan het vasten gekoppeld
moet blijven, of dat we juist helemaal geen vastenactie meer willen met de nieuwe profilering.
Simon geeft aan dat er een grote verbouwing/renovatie van de school verwacht wordt, misschien
al binnen twee jaar. Zonde om daarvoor dan het schoolplein grootschalig aan te pakken.
Misschien moeten we eerst wat kleine verbeteringen doen, met toestellen die we na de
verbouwing opnieuw kunnen gebruiken. Simon haalt binnenkort het geld van de statiegeldactie op
bij de AH.
De opbergruimtes op zolder moeten hoognodig eens opgeruimd worden. Vivian, Fedde en
Simon willen dit wel oppakken.
Alle OR-activiteiten zijn verdeeld. Ronald stuurt een nieuw overzicht rond, samen met een lijst
waarop staat welke leerkrachten in welke commissies zitten

Schoolreis
Er komt een stukje over de enquête in de komende nieuwsbrief. Simone vraagt hoe kinderen over de
verplaatsing van de schoolreis denken, willen ze dat wel? Ook de nieuwe profilering speelt een rol,
maar die is nog niet bekend.

Planning vergaderdata
We blijven met de OR elke ca. 8 weken vergaderen. Ronald maakt een planning voor dit schooljaar
en stuurt die door.

Rondvraag/diversen
•

De informatieavond wordt op exact dezelfde manier gehouden als vorig jaar, en daar is bijna
niemand blij mee. Het lijkt alsof de school niks met de kritiek van vorig jaar gedaan heeft. Er is
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•

•

•

•
•
•

•
•

•

•

bijvoorbeeld nog steeds geen moment voor inhoudelijk vragen, het is veel te kort, en er zijn nog
steeds maar drie sessies. Ook is er geen mogelijkheid tot kennismaking met andere ouders. Jora
stelt voor om een OR-vergadering samen met Liesbeth te houden voor vragen en discussie. Jora
neemt dit met Liesbeth op.
Er wordt gevraagd naar foto's van leerlingen in de WhatsApp-groepen. Het makkelijkste lijkt dat de
klassenouders in de groep vragen welke kinderen NIET gefotografeerd en/of gedeeld mogen
worden (actie voor alle klassenouders).
Simon was teleurgesteld over de eerste schooldag, en dat gevoel wordt gedeeld. Het was een
kale bedoeling, schoolplein was niet schoon, en het was niet duidelijk of je als ouder mee de klas
in mocht. Simon wil dit voor volgend jaar wel oppakken, en neemt dan meteen de laatste
schooldag mee. Anet wil graag helpen.
Babs: Er ligt een plan voor de carnavalsemblemen, vrijdag overleg om iedereen op één lijn te
krijgen. Simon geeft aan dat het misschien niet zo handig is om het logo van de school erop te
zetten, i.v.m. de aanstaande splitsing
Marieke en Jaap moeten nog even in het zonnetje gezet worden, Babs regelt dit.
De volgende MR vergadering is 11 september, Babs kan dan niet, Marjon misschien. Als Marjon
niet kan, moet iemand anders van de OR gaan.
Er is één punt waar iedereen mee zit, en wat we in de volgende MR-vergadering willen inbrengen:
de zorgen over het late vertrek van sommige leerkrachten aan het eind van het schooljaar.
Waarom gaan ze weg? Het hangt een beetje in de lucht dat leerkrachten ontevreden zijn, maar
niemand weet alles. Ook de communicatie aan het eind van het schooljaar kon beter. Alleen de
ouders van klassen waarvan de leerkracht weg ging kregen bijvoorbeeld een mail, terwijl het
volgens velen netter was geweest als iedereen een mail had gekregen. Ronald zorgt dat dit op
agenda MR komt.
Elke geeft aan dat in het verleden groep 7 & 8 betrokken waren bij de schoolbieb, misschien een
goed idee omdat weer nieuwe leven in te blazen. Jora gaat hier achteraan.
Elke vraagt zich af of het misschien een idee is om in de hal een plek te hebben om ongebruikte
spaarkaarten en zegels van acties in bijvoorbeeld supermarkten neer te leggen, zodat andere
ouders daar wel gebruik van kunnen maken. Jora pakt dit op.
Simon wil binnenkort het financiële jaar afsluiten, en vraagt declaraties van vorig schooljaar snel in
te dienen. Ook voorstellen voor nieuwe/onverwachte/eenmalige uitgaven dit schooljaar graag
even melden, zodat die in de begroting meegenomen kunnen worden.
Simon geeft aan het wel een goed idee te vinden om een overzichtelijke kalender te hebben
(bijvoorbeeld op A3-formaat) met daarin alle activiteiten van het jaar, met eventueel ook de
thema's erop. Ronald maakt dit, en daarna kijken we hoe we dit kunnen verspreiden.

Actiepunten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Babs geeft door hoe mails/communicatie luizenpluizen verbeterd kunnen worden
Babs neemt contact op met gemeente i.v.m. verkeerscontroles.
Vivian, Fedde en Simon pakken opruimen zolder op.
Ronald stuurt nieuw overzicht activiteiten plus lijst door waarop staat welke leerkrachten in welke
commissies zitten
Ronald plant vergaderdata voor hele schooljaar, en stuurt die rond
Jora overlegt met Liesbeth over het houden van een aparte OR-vergadering om met haar gesprek
te kunnen aangaan.
Alle klassenouders vragen in WhatsApp-groep welke kinderen niet op de foto mogen.
Babs zorgt dat Marieke en Jaap nog een presentje namens de OR krijgen
Ronald stuurt input OR voor MR-agenda in.
Jora kijkt of het mogelijk is groep 7 & 8 weer bij schoolbieb te betrekken
Jora kijkt of het mogelijk is soort ruilpunt voor zegels e.d. te maken
Ronald maakt overzichtelijke jaarkalender.
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