Notulen OR vergadering maandag 3 december 2018
Aanwezig:

Melanie van Lochem (voorzitter), Ilse Oude Meijers, Maarten Leuverink,
Patrick Wegdam, Lisette Diepemaat, Marieke Hulshof, Sandra Mensink, Loes
Hassink, Judith Kroep en Rachel Folmer (notulist)

Afwezig:

Patrick Wegdam

Team:

Aafke Slotman en Janke Lippinkhoff

Melanie opent de vergadering om 20.03 uur.

Mededelingen:
Melanie is bij Ilse E. geweest en heeft een bon aangeboden namens de OR, als dank voor
haar inzet de afgelopen jaren. Zij was zelf niet aanwezig, maar heeft het aan haar dochter
gegeven.
Loes heeft penningmeesterschap nu geheel overgenomen. Afgelopen zaterdag heeft zij de
laatste administratie opgehaald bij Ilse E. Er moet nog wel e.e.a. uitgezocht worden en
gekeken hoe het zit. Judith helpt Loes mee om de administratie goed op te zetten.
Notulen:
Pagina 4, rondvraag. Er blijken wel documenten m.b.t. OR op de site te staan, waar we in de
veronderstelling waren dat deze er niet op stonden. Dit wordt uit de notulen gehaald
alvorens deze op de site gezet worden.
Ouderbijdrage staat nu ook onder de OR bij op de site.
In de documenten wordt gesproken over de secretaris. Aafke heeft hier nu Rachel aan
gekoppeld. Echter zolang we weten is er geen secretaris geweest binnen de OR. Er blijken
meer taken in te staan, die niet zo verdeeld zijn en/of anders omschreven moeten worden.
14 januari gaan we dit doornemen en zaken/taken verdelen. Voordien dienst iedereen het
document doorgelezen te hebben, zodat we dit ook concreet kunnen maken in de
vergadering.
Actiepunten:
11 december bespreken ze in het team wat men wil met kerstmarkt/kerstactiviteiten. Hoe
hier evt. vorm aan te geven en met welk doel.

Er is antwoord m.b.t. de betaling van Ramondis. Het geld bleek niet naar school te gaan,
maar alleen naar de OR. Dat wat school naar OR heeft gestort moet dus weer terug. Aafke
pakt dit met Loes op.
Alle accounts m.b.t. OR zijn nu opgeheven en we kunnen op het portaal via het mailadres
dat beheerd wordt door Lisette. Deze gegevens zal Rachel ook gebruiken voor het plaatsen
van de notulen op het portaal. Wel gaat Keender over op een ander netwerk over een tijd en
zal alles weer verandert worden. Het zal dan ook makkelijker worden om personen toe te
voegen etc.
Jaarverslag en cijfers OR wordt in januari door Melanie en Loes opgepakt.
M.b.t. de OR staan de benodigde documenten er wel op.
Marieke Hulshof heeft aangegeven wel voorzitterschap over te willen van Melanie. Liefst zo
rond april 2019.
Aafke geeft nog mee dat bij andere scholen ouderbijdrage ook wel via automatische incasso
gaat. Dit is minder bewerkelijk. Het blijft vrijwillig, maar als ouders dit niet willen betalen,
dan kunnen ze hier zelf actie op uit zetten. Iets om wellicht te onderzoeken.
Vanuit de Ouderraad:
Ingekomen post:
Er is geen post binnen gekomen.
Lief en Leed:
Geen bijzonderheden
Sinterklaas:
Alles loopt. Strooipiet was leuk. Alle hulpouders die zich hebben opgegeven voor deze
activiteit zijn geïnformeerd dat verdere hulp niet nodig is. Wel is er 1 ouder voor het
schminken bereid gevonden en een hulpouder heeft geholpen met inpakken.
Mocht er in de toekomst moeite zijn met het verkrijgen van Pieten, er zijn ouders die
hebben aangegeven wel voor Piet te willen spelen. Tot op heden kozen we bewust voor
ouders buiten de school, i.v.m. herkenning bij kinderen en hun geloof in Sinterklaas. We
slaan dit echter wel op, mocht het nodig zijn, kunnen we hier altijd naar kijken.
Aafke mailt vanavond nog alle ouders dat school dat de OR zorgt voor lekkers en drinken op
5 december. De kinderen hoeven dus geen fruit en drinken mee.

Kerst:
Maarten, Loes en Melanie geven aan dat dit wel loopt. Wel moet er gekeken worden wie er
kunnen helpen en vanaf hoe laat. Iedereen graag via de groepsapp laten weten of hij/zij kan
helpen en vanaf hoe laat.
Leerkrachten dekken de tafels binnen, de OR zorgt voor drinken en buiten zal er erwtensoep
en broodje worst verkrijgbaar zijn. Dit zal ook bekend worden gemaakt aan alle ouders,
zodat een ieder hiervan op de hoogte is.
Schoolse zaken:
Team is gestart met filmen omtrent traject ‘leren zichtbaar maken’ vanuit programma van
John Hattie. De stuurgroep van school doet onderzoek. Dit is heel breed. Er wordt bv
gekeken naar betrokkenheid van school en van de leerlingen bij hun eigen leerproces. Wat
doe je om goed te leren. En aan de hand daarvan kunnen leerkrachten gerichte feedback
geven hierop. Hiervoor zijn 25 leerlingen willekeurig geselecteerd en 11 december wordt dit
ingebracht in de vergadering. Er komt ook een onderzoek onder de leerkrachten. Dit is
methode gebonden, Canvas. De Cito. Hoe gebruiken de leraren de uitkomst, hoe analyseer
je dat, om zo het onderwijs op een hoger level te krijgen. Het is een proces waarin iedereen
betrokken is en waarin ze worden begeleid.
Het doel is dat de kinderen eigenaar worden van hun eigen leerweg. Dat ze weten wat ze
kunnen en wat ze nog moeten leren. Dat ze weten waar ze staan en wat ze nodig hebben om
verder te komen. Voorbeeld is formatief toetsen. Vooraf toetsen wat ze al kunnen/weten en
aan het einde.
Aafke is sinds haar aanstelling elke vergadering van de MR en OR present geweest. Dit was
prettig en goed. Ze gaat echter vanaf heden nu niet meer elke vergadering erbij zitten. Wel
zal er altijd iemand van het team aanwezig zijn. Zij zelf zal w.s. 4 x per jaar aansluiten.
De datum voor nieuwe kanjertraining is nog niet bekend.
Rondvraag:
Niets
Sluiting:
Melanie sluit de vergadering om 20.40 uur.

