Notulen ouderavond 17 oktober 2017
Aanwezig: Nelie de Vries, Yvonne van Dijk, Esther Hovenkamp, Ellie Boer, José de Jong,
Pian, Antje Pol, Katja de Weerd, Nathalie Schouten, Jolanda Huising, Jan Schouten, Erik
Kuiper, Diana Dijksterhuis, Miranda Blaauwwiekel, Mark Berendsen, Yvette Abrahamzen,
Kim Bloem, Agnes Schipper, Anne Praktiek.
Met kennisgeving afwezig: Janny Reiffers, Marijke Boer, Maarten Westen en Johanna
Remerie, Clarien Koopmans, Anna Holtman, Aletta de Vries, Marieke Brenninkmeijer.

Mededelingen MR:
Marieke Brenninkmeijer vult de vacature in, ontstaan door het vertrek van Karin Gies.
Sinds het nieuwe schooljaar 2017-1018 zit Marieke in de MR. Agnes geeft aan uit de MR
te willen. Er is nu een nieuwe vacature. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de
MR.
De zakelijke stukken
Het jaarverslag MR wordt vastgesteld.
Ook de AR wil graag extra ouders erbij. Tamara is uit de AR en Yasmin wil wel in de AR.
Ouders die willen meehelpen kunnen zich aanmelden bij de AR.
Het jaarverslag AR wordt vastgesteld.
Notulen ouderavond 2016
Opmerking: Het spaarsaldo van de AR is niet weg. Het geld is naar de school gegaan.
Onder andere voor de aanschaf van een koelkast.
Verder zijn er geen op- of aanmerkingen.
Oud-papier-pot en financieel verslag AR
De kosten van het schoolreisje vielen extra hoog uit (242 euro boven de begroting) . Een
aantal ouders hebben niet betaald en we hebben extra ouders meegenomen om de
onderbouwkinderen te begeleiden.
Voorstel: 2000 euro naar ouderraadrekening. Het geld blijft dan voor school en staat dan
niet op een L & E rekening. Ook het geld voor schoolreisjes in het vervolg op de AR
rekening.
AR potje: Niet alle ouders betalen ouderbijdrage. Sommige ouders betalen bewust meer!
De AR gaat dit jaar 800/900 euro extra uitgeven. Er blijft dan nog 1000 euro reserve
over.
Voorstel vanuit school: Kan een gedeelte van het geld van de AR 800/900 euro ingezet
worden voor techniek en programmeren? Ouders gaan akkoord. Wel wordt gesteld dat
L&E geld daarvoor beschikbaar moet stellen. Dat gebeurt ook, maar nu kunnen we extra
materiaal aanschaffen.
De AR wil ook geld overhouden voor extra uitgaven. Bijvoorbeeld de laatste schooldag.
Er wordt nog een compliment uitgedeeld, dat de AR met weinig geld erg veel leuke
activiteiten organiseert.
De kascommissie heeft het verslag goed gekeurd.

En wie waren de kasleden?

Mededelingen school:
Marcella en Tamara ( oud AR leden) ontvangen een attentie voor hun inzet. Esther
Hovenkamp regelt dit. Ook Clarien, jarenlang GMR lid geweest, ontvangt een attentie.
Schoolfruit: We doen dit jaar niet meer mee met schoolfruit. We waren erg ontevreden
over de kwaliteit van het fruit en ook was het voor de leerkracht erg bewerkelijk. Er
hadden zich twee ouders aangemeld om het fruit te snijden, maar die konden natuurlijk
niet altijd alle drie dagen.
Fluorspoelen: Ook zijn we dit jaar gestopt met fluorspoelen. Er waren weinig kinderen die
nog spoelden. Als kinderen een fluorbehandeling krijgen bij de tandarts mogen ze ook
niet extra spoelen.
Bureau Donkergroen maakt een ontwerp voor een nieuw schoolplein. We hebben de
ideeën van de kinderen van de midden- en bovenbouw geïnventariseerd en daar wordt
rekening mee gehouden. Ook het plein van de peuterspeelzaal wordt meegenomen. De
Be-fit coach is ook betrokken bij dit project.
We zijn erg tevreden over de nieuwe methode KWINK (sociaal/emotionele ontwikkeling).
Samen met de gouden weken en het coöperatief werken zetten we in op een fijne
samenwerking en een goede omgang van de kinderen onderling. Het coöperatief werken
leert kinderen samen te werken en spelen.
De methode voor wereldoriëntatie Exova wordt sinds vorig gebruikt. Ook dit jaar gaan we
daarmee verder. De thema’s zijn schoolbreed.
De nieuwste versie van veilig leren lezen voor groep 3, de KIM versie, wordt dit jaar
ingezet.
We gaan ter verbetering van onze kwaliteiten bij elkaar in de klas kijken en van elkaar
leren. Dit gebeurt met een kijkwijzer.
De samenwerking basisschool en peuterspeelzaal wordt weer geïntensiveerd. Lianne en
Yvonne gaan overleggen welke thema’s ze samen gaan uitwerken en op welke wijze er
nog meer samen kan worden gewerkt.
Groep 6,7 en 8 krijgt een nieuwe methode Engels. Deze methode kan ook worden
ingezet vanaf groep 1. Het team gaat kijken of het rooster technisch kan. Als dat lukt
gaan we dit jaar nog van start met Engels in alle groepen van onze school.
We gaan ons dit jaar richten op een nieuwe taalmethode.
Onze PR kan beter. We denken zelf aan facebook. Ouders moeten dan wel toestemming
geven dat een foto van hun kind op facebook mag worden geplaatst. Anne maakt een
inventarisatie.
De website fotoalbum blijft. Je hebt daarvoor een inlogcode nodig die alle ouders via de
mail hebben ontvangen.

