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. 11-12-2019
Aanwezig: Harm Crompvoets (voorzitter), Bianca Ilmer, Inge Muskens, Suzanne van der Zanden,
Erica Mangé, Karen Hoiting (notulist), Jolanda Beeren (penningmeester), Jolein Orelio
Afwezig: Jelske de Turck

We beginnen om 19.00 uur waarbij een delegatie van de Leerlingenraad aansluit
(Ties, Liz, Heleen, Simone)
Vragen vanuit de LR aan de OR:
- Hoe komen jullie aan ideeën voor de OR?
We verzinnen deze samen met de leerkrachten, maar ook door naar jullie (de
kinderen van school) te luisteren.
- Wat moet je allemaal doen? We vergaderen eens in de 6 weken, organiseren de
activiteiten op school, zoals de carnaval en de kerst.
- Hoe zouden we jullie kunnen helpen? Hebben jullie ideeën? Vorig jaar waren er
doorzichtige Kerstballen om iets in te doen, dat zouden we weer willen. Jolanda kijkt
of er nog budget is voor dit jaar, anders kijken we of het komend jaar op de begroting
kan komen.
- Mogen we ook activiteiten helpen verzinnen en organiseren zoals bijv. een
pyjamadag, bioscoopmiddag, verstoppertje door heel de school? Dat kan zeker we
zullen dan samen moeten kijken welke ideeën jullie hebben en wat er dan mogelijk is.
Ideeën carnaval: gekke Harenkarspel, geen les, bioscoop/pyjama, keuze knutselen of
film of …, vossenjacht, zelf kiezen welke klas je wat gaat knutselen.
- Hoe hoort OR de ideeën van de LR en hoe weet de OR dat LR wil helpen:
brievenbus voor LR en OR, mailen, vaker samen zitten: Besloten wordt dat Jolein
hierin een sleutelrol zal hebben. Zij zal ideeën vanuit de LR doorgeven aan de OR en
andersom.
- Waarom spelen we voortaan allemaal samen? Grote kinderen vinden dit niet altijd
leuk.
Er gaan vaak voetballen over het hek, kan daar wat aan gedaan worden? Meneer
Marc heeft dat ook al opgeschreven en stelt het aanschaffen van plofballenvoor.
Er moeten meer prullenbakken komen. Ook dit staat op de lijst wat vanuit de
leerkrachten is gekomen, wordt aan gewerkt.
- OR vraagt zich af of er genoeg tijd is voor het fruit eten? Er komt namelijk veel fruit
mee terug naar huis. Kinderen geven aan dat ze, sinds het nieuwe schoolplein, te
weinig tijd hebben.
We sluiten af om 19.40 uur
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1. 20.00 uur: Opening OR vergadering

2. Vaststellen agenda
Agenda wordt vastgesteld.
3. Ingezonden stukken
Er zijn geen ingezonden stukken, wel een opmerking: Kinderen zijn een paar keer
thuisgekomen met lijm in kleren dat er niet meer uitgaat. Jolein gaat na of er
schoonmaakmiddel voor is.
4. Mededelingen
4.1 Team/ Directie
 Ganzebloemnieuws is bijna af, met veel informatie. Wordt wat aangepast.
Bovenbouwklassen zullen te horen krijgen dat zij best tegen de kleuters STOP
mogen zetten.
 Om het kunstwerk aan de achterkant van de school komt een haag met hek en een
(verplicht) bord: niet betreden.
 Er is een ICT omzetting geweest, dit is niet zonder slag of stoot gegaan. Er gaat met
Google gewerkt worden, waardoor ook de mail-adressen veranderd zijn en alle
leerkrachten, OR, MR enz. een eigen account krijgen.
 Er zijn 55 nieuwe Google Chromebooks aangeschaft. Dat is 1 per 3 kinderen, soms
zal dat 1 per 2 zijn of 1 per kind. Groep 8 blijft op de ‘oude’ tablets werken. In de
jaarbegroting is het de komende jaren opgenomen dat er elk jaar Google
Chromebooks gekocht kunnen worden.
4.2 MR
 Zelfde ICT verhaal
 Joris Beckers (voorzitter) heeft het MR reglement en activiteitenplan aangepast en
up-to-date gemaakt.
4.3 OR
Geen mededelingen.
5. Stand van zaken vieringen/ commissies
Jelske heeft aangegeven dat ze heel flexibel is, dus als er commissies zijn die hulp nodig
hebben, dan laten weten.
Graag voor volgend jaar meehelpen bij Sinterklaascommissie en Bakker Peer.
Er zijn geen nieuwe aanmeldingen voor de OR. Er is 1 iemand die aangegeven heeft dat
ze mogelijk interesse heeft voor de functie penningmeester, wordt vervolgd.
5.1 Bezetting commissies
Commissie
Verkeersweek
Kinderboekenweek

Sinterklaas
Bakker Peer

Leerkrachten
Tineke Lambregts
Dineke Ferwerda, Truus
v/d Zanden, Marjolein
Schwirtz
Annelie Nijhoff, Sabine
Elbersen, Marjolein Post

OR
Karen Hoiting
Jolanda Beeren, Inge
Muskens
Inge Muskens
Harm Crompvoets
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Kerst

Carnaval

Lentefeest
Schoolfotograaf
Lief en Leed
Kledinginzameling






Dineke Ferwerda, Maarten
Paulissen, Marjolein
Schwirtz
Truus v/d Zanden, Mariëlle
Kuijpers, Marjolein
Schwirtz
Carina Bottram, Mirjam
Visser, Marjolein Schwirtz

Jolanda Beeren,
Suzanne van der
Zanden
Harm Crompvoets,
Bianca Ilmer
Erica Mangé, Suzanne
van der Zanden
Bianca Ilmer, Karen
Hoiting
Harm Crompvoets
Erica Mangé

Lief en Leed: kaartjes naar Jessica en Dominique
Sint: Leuke reacties van iedereen. Leuke Sint en Pieten, pasten zich aan aan leeftijd
van kinderen.
Begroting was te krap, afgelopen jaren zijn Sint en pieten betaald door school, nu zou
dat voor rekening van de OR komen, dit wordt nagevraagd aan Martin.
Er is versiering via AH geregeld.
Bakker Peer: helaas kan hij dit jaar niet komen a.g.v. zijn ongeluk.
Kerst voorbereidingen zijn klaar.
Carnaval: eerste vergadering is gepland

6. Oudergelden:
Alles is geregeld om de facturen te kunnen verzenden. Morgen in het
Ganzebloemnieuws ouders informeren dat facturen komen met uitleg waarom het later is
en dat er een nieuw betalingssysteem is.
Nieuw mailadres wordt geregeld.
7. Input voor de MR:
Geen
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8. Actiepunten:
Actie
1
2
3
4
5

6

Martin vragen wie Sint en Pieten
betaald, school of OR.
Invulling commissies leerkrachten laten
weten
Draaiboeken in Google Drive zetten
Wensen:
Geluidsbox voor buiten
Plan maken versiering ophangen

Nagaan welke leerkrachten
bovenbouw eind dit jaar aansluiten bij
commissie Kinderboekenweek

Actie door:

Datum
afspraak:

Datum
gereed:

Inge via de
commissie
Harm
OR

2020

Suzanne/Dineke Voor het
ophangen van
Sint versiering
Jolein
Volgend
schooljaar

9. Rondvraag:
Erica: flessenactie AH, eerste deel is opgehaald. Na heropening tot 31-12 nog een
periode.
Suzanne: CITO staat gepland in april in het boekje met info over VO staat dat deze half
maart gepland. Jolein geeft aan dat dit niet klopt, daarbij heeft de Ganzebloem een
andere eindtoets gekozen (IEPA), welke beter aansluit bij het onderwijs.
Om 21.30 uur sluiten we de vergadering.
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