Notulen OR vergadering maandag 14 mei 2018
Aanwezig:

Melanie van Lochem (voorzitter), Jolanda Hannink, Patrick Wegdam, Marieke
Hulshof, Ilse Oude Meijers, Maarten Leuverink, Ilse Elsweier, Katja Terhuurne, Sandra
Smeeman en Rachel Folmer (notulist)
Afwezig m.k.g: Lisette Diepemaat
Team:
Aafke Slotman en Chantal Eijsink

Melanie opent de vergadering om 20.05u
Speciaal welkom voor Sandra, zij kijkt mee of ze volgend jaar wil aansluiten binnen de OR.
1) Mededelingen
NL-Doet:
De materialen voor het schilderwerk zijn aangeschaft bij Ten Hagen. In het nieuwe schooljaar
(sept./okt.) gaan we schilderen. Zodra het zover is, kan de verf op gehaald worden bij Ten Hagen.
Luizenmoeder:
Chantal Eijsink wil er mee stoppen om het te regelen. Ze heeft waarschijnlijk zelf al iemand die haar
taak overneemt. Dit koppelt ze terug .
Notulen 16 april jl.:
De rekening van boodschappen Carnaval was verkeerd gekoppeld en kwam bij directie aan. Ilse E.
regelt dit.
ReShare staat verkeerde datum in de nieuwsbrief, rectificatie komt.
Actiepunten:
Loes Hassink sluit de volgende vergadering aan.
Schoolfoto’s: Einddatum voor inleveren is 16 mei, reminder komt in de nieuwsbrief. Er zijn een aantal
klachten over de kleur/tint van de foto’s. Wanneer men dit constateert, mag men naar zelf naar Foto
Vaarhorst of Aafke benaderen. Degenen waarvan niet alle kinderen op de foto staan mogen ook een
afspraak maken bij Foto Vaarhorst.
2) Vanuit de Ouderraad
Ingekomen post:
Niet
Lief & Leed:
Namens Lieke Mentink, groep 8, bedankt voor de attentie die ze in de klas kreeg uitgereikt namens
de OR.
Verder geen bijzonderheden.
Koningsspelen:
Was leuk en is goed gegaan. Aandachtspunt voor volgend jaar is dat kinderen in de pauze op de
stormbaan glipten. Volgende keer moeten we er iemand bijzetten zodat men er in de pauze niet
gaan.

Het was leuk dat Skillz (jongerenwerk) en VV Haaksbergen hebben geholpen die dag. Adriaan
Veldboom (Judo) had ook graag wat gedaan, maar is hem niet gelukt zich vrij te plannen die dag. Alle
3 hebben ze aangegeven dat we ze weer mogen vragen bij de Koningsspelen. Tevens willen ze vanuit
VV Haaksbergen wel een keer met kinderen een soort clinic geven bij hun op de Velden. Ook Adriaan
heeft aangegeven graag een keer wat te willen doen tijdens bv een gymles. Rachel heeft de
contactgegevens. Deze zullen ook in het draaiboek worden toegevoegd.
Groot schoolreisje:
Begeleiders groot schoolreisje, 2 begeleiders op 8 kinderen onderbouw. Groep 6-7-8 gaat alleen en
groep 4-5 samen is nog de vraag. Aafke vraagt dit na. Ilse O. en Aafke pakken dit vrijdag met elkaar
op. Er zullen tassen gemaakt moeten worden per leerkracht, die de ID bij zich houden. Chantal en
Aafke bespreken dit in het team.
Eindfeest Groep :
Foto groep 8 moet nog gemaakt worden. Melanie en Niek pakken dit met Erik op. Hij wilde hier wel
voor terug komen.
OR verzorgt drank, kaas en worst. Als men het uitgebreider wil, dan moet dit zelf bekostigd worden.
Avond 4-daagse:
De datum is aangepast in de nieuwsbrief.
Er zijn 3 afstanden, 3-5-10 km. Hier was onduidelijkheid over ontstaan. Routes zijn bijna hetzelfde als
afgelopen jaar. Deze worden geregeld. Ilse E. zorgt dat de geldkluisjes voor inschrijving op school of
bij Melanie komen. Marieke kan helpen bij de inschrijving beide dagen.
Verder nemen Lisette en Melanie het organiseren van de 4daagse op zich.
Jaarsluiting:
Vanuit het team zitten Rian en Güler in de commissie. Melanie neemt contact op met Rian. Patrick
regelt drank en vraagt fam. Noordink voor de koelwagen. Boxen zijn wel op school.
Jolanda vraagt of haar zoon Niek zou willen draaien op school, samen met iemand. Jolanda koppelt
dit terug. Anders wordt DJayden gevraagd. Deze had zich gemeld, dat hij wel graag wilde draaien op
deze avond.
3) Schoolse zaken
Oudpapier:
Container staat er nog, normaal wordt deze dezelfde dag nog opgehaald, maar is al enkele keren
misgegaan. Kinderen gaan er in en op spelen. Maarten en Aafke pakken dit op.
Stichting Keender:
- Ook mede door de staking die is geweest, zijn er gelden vrij gekomen. De komende 3 jaar is
er extra geld om de werkdruk te verlagen. Team heeft hierover beslissingen genomen.
- Er worden 7 ipv 6 groepen geformeerd.
- 1 jaar lang zal er een onderwijsassistente zijn. Zij zal ingezet worden in o.a. groep 4 en om te
ondersteunen bij taalonderwijs.
- Er zijn dus vacatures:
- Marja gaat met Pensioen
- Güler heeft aangegeven naar de invalpool te willen.
- Sanne gaat elders werken
- Janke mag blijven
- Anouk Besteman zal het team komen versterken.
- Rian blijft dit jaar nog deels uitbesteed aan de Holthuizen en blijft zich nog richten op hoogen meer begaafdheid.

-

Ouders krijgen z.s.m. de groepsindeling voor volgend jaar toegestuurd.
Er zullen weer 2 kleuter groepen zijn.

Omdat er een groep bij komt gaat er goed gekeken worden hoe er ruimte gecreëerd kan worden. Bv
elders bergruimte creëren, waardoor er meer ruimte in de lokalen is. Dit om te kijken of de speelzaal
ook speelzaal kan blijven.
Traject Alice Bekke zal volgend jaar ook gehandhaafd worden.
Meer spel en beweging
Cito alleen voor midden groep 2 en hogere groepen.
Jaarplan:
Nieuwe jaarplan is het team mee bezig
Boeken
De boekenkasten staan nu boven. Nieuwe boeken zijn besteld bij Boek&Buro. Aafke stuurt de
rekening door naar Ilse E.
Creatief:
Creatieve middag start morgen weer.
Privacy beleid:
Met de AVG zijn de regels strenger en school is zoekende wat b.v. wel/niet op facebook kan, hoe
toch foto’s te kunnen delen op correcte manier. Bij aanmelding op school wordt dit ook
meegenomen. Wel lastig uit te voeren en zitten haken en ogen aan.
Alle foto’s die ouders maken van kinderen op school / onder schooltijd is Aafke verantwoordelijk
voor.
Afscheid Marja:
Vanuit de OR zullen Melanie en Rachel in gesprek gaan met Aafke en Chantal om mee te denken
hierin. Voor de lijst met hulp ouders zal men Lisette benaderen.
4) Rondvraag
Katja: Vraagt of ze de draaiboek kan krijgen van eindejaarsfeest. Dit wordt direct na de vergadering
geregeld.
Aafke: zij vraagt bij Keender na hoe het zit m.b.t. Share point OR. Verschillende OR-leden ervaren
moeite met inloggen of kunnen geheel niet inloggen.
Sandra: Sandra vraagt naar 5 december, deze staat op de actielijst. Er wordt uitgelegd dat we een
andere opzet besproken hebben, wat afgelopen jaar niet meer te realiseren viel. Aankomend
schooljaar willen we hier vroeg over hebben om te kijken naar de mogelijkheden.
5) Sluiting
Om 21.10u sluit Melanie de vergadering.

Actielijst:
Omschrijving
Beslissing nemen over 5 december (volgend schooljaar)
Datum prikken voor NL-Doe (SEPT / OKT 2018)
Navragen hoeveel begeleiders mee moeten met groot schoolreisje
Regelen dat drank e.d. later terug kan naar de Plus ivm langere tijd tussen
eindejaarsfeest en eindfeest groep 8
Drank regelen en koelwagen
Jolanda vraagt haar zoon of hij wil draaien op het eindfeest.
Tuinploeg: Brandstof, voor wie zijn de kosten? Hier komt Aafke op terug
Share point Keender voor OR-leden, inlogproblemen.
Afscheid juf Marja/receptie bespreken
Eindejaarsfeest activiteit opzetten
Wandelvierdaagse

Actie door
Allen
Allen
Ilse O.M.
Allen
Patrick
Jolanda
Aafke
Aafke
Rachel en Melanie
Melanie
Lisette en Melanie

