Ouderraad de Ganzebloem
Saruman 1
5663 SK Geldrop
Secretariaat: Harm Crompvoets/ Karen Hoiting
Tel.nr.: 040-7876558
E-mail: orgb@nutgeldrop.nl
www.deganzebloem.nl

Notulen ouderraad vergadering d.d. 16-09-2020
Aanwezig: Harm Crompvoets (voorzitter), Bianca Ilmer, Inge Muskens, Suzanne van der Zanden,
Erica Mangé, Karen Hoiting (notulist), Jelske de Turck, Jolein Orelio, Marjolein van den Assem
Afwezig: Jolanda Beeren (penningmeester)

1. Opening
Welkom aan Marjolein
Harm bedankt ons allen voor de bos bloemen, felicitaties voor zijn huwelijk.
2. Vaststellen agenda
Agenda wordt vastgesteld.
3. Ingezonden stukken
Er zijn geen ingezonden stukken.
4. Mededelingen
4.1 Team/ Directie





Nieuwe foto voor op de website. Graag allemaal een koppenfoto/pasfoto naar
Marc Haans mailen.
Kan de Kerstmarkt wel doorgaan? Besluit om dit niet door te laten gaan en vooral
te richten op de kinderen. Eventueel samen met leerlingenraad ideeën bespreken
voor de invulling.
Graag de sportdag op de begroting voor volgend jaar.
Wat te doen met de Pieten? Ouderraad vindt het geen probleem als er iets
veranderd.

4.2 MR
 MR zou graag wat meer zichtbaar willen zijn samen met de OR, bijv. op Social
Schools, nieuwsbrief, enz. Harm zal overleggen met Kim over wat we willen
communiceren en hoe.
 MR stemt in met de begroting, maar wel met de opmerking dat de sportdag in de
begroting opgenomen moet worden.
 Wat is het boekjaar van de OR? Nagaan bij Jolanda, Inge zal contact opnemen
met haar.
4.3 OR

5. Stand van zaken vieringen/ commissies
5.1 Bezetting commissies/ uitbreiding
Geen aanvulling
5.2 Verkeersweek: volgende week vrijdag schoolpleinspel. Karen wil kijken of er
meerdere draaiboeken kunnen komen zodat er meer afwisseling komt in de
verkeersweek. Het BVL certificaat is weer behaald.
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5.3 Kinderboekenweek: boekenmarkt gaat niet door, er zijn leuke alternatieven bedacht.
5.4 Sinterklaas/ Bakker Peer
5.5 Kerst
5.6 Carnaval
5.7 Schoolfotograaf
5.8 Lentefeest
6. Oudergelden:
Jolanda is helaas verhinderd, daarom niet besproken.
7. Input voor de MR:
Geen
8. Actiepunten:
Actie
1
2
3

Jolanda toestemming geven voor
Google Drive
Draaiboeken in Google Drive zetten
Wensen:
Geluidsbox voor buiten
CD/MP3 speler aula
Picknicktafels (wens Jolein)

Actie door:

Datum
afspraak:

Datum
gereed:

Harm
Harm

2020

Harm heeft een offerte liggen voor een cd/mp3 speler. In overleg met Marc is de wens groter
voor een mengpaneel, met dongel en speakers. Harm gaat met Leon bekijken wat er
mogelijk is en een afweging maken de speaker van Mariëlle te kopen of een nieuwe.
9. Rondvraag:
 Inge: is er een afspraak over het incidenteel ophalen van kinderen, mag je als ouder
de school in? Hier is geen afspraak over, maar ouders mogen weer de school in. Zal
besproken worden binnen het team.
Jolein is ook bezig om op de app een Covid bestand te maken, zodat informatie
makkelijk terug gezocht kan worden.
 Suzan: er was vandaag iemand aanwezig bij de type cursus, hoe gaat dat in het
vervolg? Zij was er vandaag en voor de komende keren zullen ouders het gaan
begeleiden. Kinderen zijn enthousiast.
 Karen: vorige vergadering is er gesproken over een zelfde template voor agenda en
notulen voor MR en OR, is daar nog sprake van? Inge vraagt dit na bij de MR.
Mijn kinderen komen geregeld terug met een halfvolle broodtrommel, hoe is dat bij
anderen? Fruit komt vaker terug, brood niet, mocht dit vaker voorkomen, dan contact
opnemen met de leerkracht.
 Harm: absentie melden kan maar voor een bepaald aantal dingen, het is niet mogelijk
om bijv. diverse aan te geven, waardoor een afspraak met bij een therapeut niet
gemeld kunnen worden. Afspraken extern, onder schooltijd, moet via Jolein en
leerkracht aangevraagd worden als zijnde verlofaanvraag. Dit kan alleen via de
computer.
Om 21.20 uur sluiten we de vergadering.
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