Notulen OR-vergadering
11-11-2020
Voorzitter: H. Crompvoets
Notulist: K. Hoiting
Aanwezig: J. Orelio K. Hoiting, B. Ilmer, E. Mangé, I. Muskens, J. Dijstelbloem, S. van der Zanden, M. van
den Assem
Afgemeld: J. Beeren

1. Opening
Welkom. Goedenavond allemaal.
2. Mededelingen
Geen mededelingen
3. Ingekomen post
Geen ingekomen post
4. Notulen vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering zijn goedgekeurd. Marc heeft deze op de website
geplaatst.
Jolein had nog een vraag naar aanleiding van de notulen van de vorige keer aan
Jolanda betreffende de cyclus van begroting, daar zij ook met de begroting bezig is.
Hier is nog geen antwoord op gekomen.
5. Agendapunten
a. Mededelingen
i.

Team / Directie
- School heeft een uitnodiging gekregen van de inspectie om deel te
nemen aan een onderzoek over het niveau van het onderwijs, hoe de
leerlingpopulatie is. Dit was niet beoordelend, maar er zijn mooie
complimenten gegeven over met name de schoolontwikkeling waar
mee bezig is.
- Er is 76% teruggekomen van de tevredenheidsenquête onder de
ouders. Ouders, kinderen en team geven goede scores.
Met name over kwaliteitszorg wordt lager gescoord: het vragen naar
mening over onderwijs e.d. Het team is in dit
tevrendeheidsonderzoek op alle domeinen positiever geworden. Wel
zijn er enkele onvoldoendes die te wijten zijn aan het missie -

-

visietraject. Het team is op zoek naar eenduidigheid in de missie
en visie van de school. Die gaat gevonden worden, maar op dit
moment zijn ze daar nog niet. Er is een mooi proces gaande en de
studiedagen worden goed benut.
Vanuit de OR is de vraag/opmerking gekomen dat het wel vroeg in
het jaar was daar de leerkracht nog niet bekend is bij de diverse
ouders. En wat te doen bij een klas waar meerdere leerkrachten voor
de klas staat? De enquête was eigenlijk voor het voorjaar gepland,
maar opgeschoven naar begin dit schooljaar ivm thuis lesgeven en
dergelijke. Er is niet stilgestaan bij het feit dat het voor dit schooljaar
misschien te vroeg is. Jolein gaat naar aanleiding hiervan nog eens
gedetailleerd naar de antwoorden kijken.
De enquête is NUT-breed en later (volgend schooljaar waarschijnlijk)
zal er een schoolgerichte enquête komen, meer gedetailleerd en bijv.
meer gericht op de methode van Fides.
Signalering bij m.n. de achteruitgang is wenselijk, er ontstaan
gevaarlijke situaties bij de poorten aan de fietspaden, zeker achter
de school wat geen officiële in-uitgang is. Vraag aan Karen of zij
weet waar dat aangevraagd kan worden. Ies van Overbeke en
Marida Kock zijn aanspreekpunten binnen de gemeente wat betreft
de verkeersveiligheid rondom scholen.

ii.

MR
- Vraag van Marc om de koppenfoto te mailen. Deze zijn nog niet van
iedereen ontvangen.
- Zichtbaarheid MR en OR, hoe gaan we dat doen? Harm zal met Kim
contact opnemen. Bijv. stukjes in het Ganzebloemnieuws oppakken,
waarvoor kan je terecht bij de MR en waarvoor bij de OR, wat zijn de
verschillende taken? Enz.

iii.

OR

b. Stand van zaken vieringen / commissies
i.
ii.

Bezetting commissies / uitbreiding OR
Verkeersweek (evaluatie)
Niet geëvalueerd, wel besproken met Tineke om meerdere draaiboeken
te maken. Liever niet, daar nu alle leerstof met 2 draaiboeken alle
leerlingen bereikt. Bij meerdere draaiboeken, bestaat de kans dat er
onderdelen dubbel gedaan worden of juist overgeslagen. Bovendien
vinden de kinderen het verkeerspleinspel en de fietsvaardigheid erg leuk
en zal er voor hen geen noodzaak zijn om meerdere draaiboeken te
maken.

iii.

iv.

v.

vi.

vii.

Kinderboekenweek (evaluatie)
Inge is niet bij de evaluatie geweest, heeft daar niets meer van
gehoord. Jolein heeft wel geevalueerd met de leerlingenraad
(bovenbouw): opening was leuk, boekenmarkt was te kort en leuker met
de hele school. De voorleeswedstrijden waren erg leuk. Ook het
begraven van de tijdscapsule werd goed ontvangen.
Team: Het was dit jaar een leuk thema waar veel mee kon. De
tekenwedstrijd in de onderbouw en de versiering in de school waren ook
erge leuk.
Ouders: Informatie over de boekenmarkt was vrij laat gecommuniceerd
in de klas (wanneer, welke boeken, geld, enz…)
Sinterklaas / Bakker Peer
- School is vandaag versierd.
- Sinterklaas is in voorbereiding.
- Bakker Peer komt volgende week voor alle groepen.
- ‘Kleur’ pieten zal in ieder geval een roetveegpiet zijn. Echter is Lieke
Vrienten (grimeuse uit Heeze) bezig met een ontwerp voor een
alternatief, dit mag alleen nog niet bekend gemaakt worden, dus als
Jelske meer weet, dan zal ze dat laten weten, mogelijk dat daarop
de grime van de pieten die naar school komen, wordt aangepast.
- Jolein vraagt hoe oud de versiering is: Er is vorig jaar wat nieuw
gekomen, er hangt ook oud tussen, de echt oude versiering/zwarte
pieten, zijn al weggelaten. Sommige leerkrachten vindt de versiering
van bijv. de ‘zwarte’ pieten die er nu hangen toch ook nog
aanstootgevend en te stigmatiserend, dus graag vervanging. Wordt
meegenomen voor na de Sinterklaas, hopelijk kan dan in de
uitverkoop het een en ander gekocht worden.
Kerst
1e vergadering is geweest, waar Jolanda en Suzanne niet bij aanwezig
konden zijn. De leerkrachten hebben een programma bedacht. In de
avond van 17.00-19.00 uur en dan de kinderen weer een hapje mee
laten nemen.
Traktaties moeten nu apart verpakt worden, hoe doen we dat op zo’n
avond? Het apart verpakken is nog uit de eerste golf. Kinderen moeten
iets alerter zijn dat ze niet alles aanraken en de kinderen kunnen zelf
hun hapjes mee naar binnen nemen evt. met hulp van de leerlingenraad.
Er zal door de leerkrachten ook iets van een kerstverhaal/-toneelstuk
gedaan worden.
Carnaval
School mag canaval vieren. Werkgroep is nog niet begonnen. Er zijn
reacties van kinderen die graag op school nog carnaval vieren, want dat
is de enige plek waar het mag.
Schoolfotograaf
Er is een aanbod van een andere fotograaf gekomen, commissie wil

viii.

graag door met KIEK.
Lente / Zomerfeest

c. Oudergelden
Jolanda is afwezig, dus agendapunt wordt overgeslagen.
d. Actiepunten
-

-

Sinterklaasversiering kopen, direct na Sinterklaas
Autootjes kopen voor verkeersspel
Harm heeft overleg gehad met Marc en Leon gesproken. Uiteindelijk
zou een geheel nieuwe set speakers en mengpaneel (bluetooth)
goedkoper zijn. Harm zal overleggen met Jolanda wat er ook alweer
begroot is. Kosten ongeveer €600,-. De spullen komen dan van een
winkel in Valkenswaard. Deze mogen uitgeprobeerd worden, voldoet
het niet naar wens, dan kunnen deze geretourneerd worden.
Harm neemt contact op met Kim om OR en MR meer zichtbaarheid
te geven.

6. Input voor de MR
Geen
7. Rondvraag
Jelske: er ligt geregeld hondenpoep recht voor de poort. Jolein kijkt we daar mee
kunnen.
Harm: is er een lijstje met de verjaardagen van leerkrachten, zodat hij namens de
commissie Lief en Leed kaarten kan sturen? Jolein zal hier voor zorgen.
8. Wat verder ter tafel komt
9. Sluiting
Vergadering sluit om 21.15 uur.

