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

-

Opening
Welkom. Goedenavond allemaal.

-

Mededelingen
Geen mededelingen

-

Ingekomen post
Kim, voorzitter MR, heeft een mail gestuurd naar Harm om met de vraag om samen te
kijken naar ideeën voor meer zichtbaarheid MR/OR.
Ideeën vanuit OR: vanuit de OR na elke viering een stukje kunnen schrijven in het
Ganzebloemnieuws, wat mogelijk bij andere ouders meer bewustwording geeft dat er
nog steeds ouders betrokken zijn. De Kerstcommissie zal hier een start mee maken,
dan kan er geëvalueerd worden of dit meerwaarde heeft.
Voorstel vanuit MR is om via Social Schools ouders meer te betrekken door hun ideeën
en meningen te vragen over bepaalde zaken. De OR geeft aan dit geen goed idee te
vinden, daar wij een afvaardiging zijn van de ouders. Jolein geeft aan dat de MR aan
OR-leden hun mening kan vragen als er bijv. een discussiepunt is binnen de
oudergeleding van de MR. Dat is in het verleden ook wel gedaan.

-

Notulen vorige vergadering
Notulen zijn een paar keer over en weer gegaan tussen Jolein, Harm en Karen. De
definitieve notulen zijn verstuurd naar de andere leden. Hier zijn geen
op-/aanmerkingen op.

-

Agendapunten
a. Mededelingen
i.

Team / Directie
- Er is mailcontact geweest vanuit Jolein met Ies Overbeke voor de
verkeersveiligheid rond de school. Daar is het blijven liggen, het zal
op korte termijn alsnog opgepakt worden.
- Verboden voor “hondenpoep-bordjes”: vraag is bij de BSO en
Peuterspeelzaal gelegd om deze op een creatieve manier te maken.

-

-

ii.
iii.

Enige tijd geleden zijn we geïnformeerd over de ventilatie in de
oud bouw van de school. Er zijn luchtreinigers die anti-bacterieel
en anti-viraal werken, deze zullen in januari geplaatst gaan worden.
Harm geeft aan dat er ook UV-lichten bestaan die anti-bacterieel en
anti-viraal werken. Bestelling voor de luchtreinigers is echter al
geplaatst.
Complimenten voor de Kerstversiering.
Er gaan buiten schooltijd schaaklessen gegeven worden. Deze
worden door een andere instantie gegeven, school verzorgt de
ruimte.
Vraag aan Jolanda: betalen instromers oudergelden? Jolanda geeft
aan dat dit afgelopen jaar er waarschijnlijk bij ingeschoten is, maar
dat in principe elke instromer een procentueel bedrag van de
oudergelden betaald.
Jolein en Jolanda zullen nog samen gaan zitten om het een ander
samen af te stemmen en verwachtingen op 1 lijn te zetten. Hierbij
zullen Martin en mogelijk Marjolein ook vragen bij aan te sluiten. De
afspraak tussen Jolanda en Marjolein heeft helaas nog niet kunnen
plaatsvinden.

MR
Morgen is pas de MR-vergadering, dus nu geen input.
OR

b. Stand van zaken vieringen / commissies
i.

ii.

iii.

Sinterklaas/Bakker Peer (evaluatie)
Marjolein de Wit heeft de vraag uitgezet naar het team hoe zij de
Sinterklaasviering vonden. De eerste reacties zijn heel positief. Ook de
kinderen waren erg positief.
De chocoladeletters van Bakker Peer waren bij veel kinderen al op
voordat ze van het schoolplein af waren.
Kerst
Er zal een broodje knakworst uitgedeeld worden. Meningen zijn hier
heel erg over verdeeld, maar vanuit het team is de vraag gekomen iets
te doen wat te realiseren is en Coronaproof. Naast een broodje
knakworst wordt er cake uitgedeeld dat de kinderen zelf kunnen
versieren. Het gaat om het samen zijn en samen iets doen en wat ze
dan eten, dat is dan dit jaar helaas wat minder feestelijk. Voor de
kinderen die geen varkensvlees mogen, wordt een alternatief bedacht,
voor de kinderen die geen knakworst lusten, zal het een broodje zonder
beleg worden.
Er zal door de leerkrachten ook iets van een kerstverhaal/-toneelstuk
gedaan worden.
Carnaval

iv.
v.
vi.
vii.

Werkgroep is nog niet begonnen.
Schoolfotograaf
Lente / Zomerfeest
Verkeersweek
Kinderboekenweek

c. Oudergelden
Begroting en jaarafsluiting zijn besproken. We hebben een groot reserve
opgebouwd, doordat er afgelopen jaar weinig is besteedt als gevolg van
Covid-19.
Vraag is of wij als OR, maar ook de MR of het team, nog ideeën hebben voor
leuke uitgaven hier aan. Graag ook uitgaven die zichtbaar zijn voor de kinderen.
De helft van de oudergelden zijn binnen.
Jolanda geeft aan dat ze het bankpasje in haar beheer heeft. Dit vindt zij niet
prettig. Ze wil graag dat deze op school komt te liggen en dat overschrijvingen
met 2 personen gedaan worden.
Extra besteding voor geluidsapparatuur wordt geregeld.
Harm geeft aan dat de set speakers en mengpaneel zijn aangeschaft. Deze zijn
al gebruikt met de sinterklaasviering. Dit werkt goed.
Er zit een storing in de aula in de geluidsapparatuur. Het mengpaneel heeft hier
al een groot deel van verholpen. Vraag is of we nu ook nog een versterker
kunnen kopen, zodat alle storing verholpen wordt.
We hebben een groot reserve, dus hier zal ook geld voor apart gelegd kunnen
worden. Harm zal een prijsopgaaf vragen.
Jolein vraagt of er ook iets aan de akoestiek gedaan kan worden. Deze is
verslechterd door de verbouwing van de aula. Dit zal meegenomen worden op
het ‘wensenlijstje’.
Leon heeft bij Harm aangegeven, dat de lampen evt. ook nog vervangen
moeten/kunnen worden. Ook hier zal Harm een prijsopgaaf voor opvragen.
Boekingsjaar loopt per schooljaar.
d. Actiepunten
-

Sinterklaasversiering kopen, direct na Sinterklaas: Er is weinig meer te krijgen.
Wat er nog gekocht kan worden, wordt gekocht en anders volgend jaar.
Autootjes kopen voor verkeersspel
Prijsopgaaf versterker
Prijsopgaaf lampen.

-

Input voor de MR
Vraag voor ideeën voor het gebruiken van de reserven.

-

Rondvraag
Jolanda: er zijn ouders die het vervelend vinden om met 2 tot 3 leerkrachten via 1
laptop te praten, omdat ze dan niet alle leerkrachten zien. Tip om voor iedere
leerkracht een laptop te gebruiken en dan de rest op mute te zetten. Jolein zal dit
doorgeven aan het team.

-

Wat verder ter tafel komt

-

Sluiting
Vergadering sluit om 21.05 uur.

