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. 12-02-2020
Aanwezig: Harm Crompvoets (voorzitter), Bianca Ilmer, Inge Muskens, Suzanne van der Zanden,
Erica Mangé, Karen Hoiting (notulist), Jolanda Beeren (penningmeester), Jelske de Turck, Jolein
Orelio
Afwezig:

1. Opening
2. Vaststellen agenda
Evaluatie Kerst wordt toegevoegd.
Agenda wordt verder vastgesteld.
3. Ingezonden stukken
Er zijn geen ingezonden stukken.
4. Mededelingen
4.1 Team/ Directie
 Marjolein Schwirtz gaat 24 april trouwen, groepen 4 en 5 zijn uitgenodigd om ’s
middags te komen.
 Leerlingenraad heeft het goede doel voor het Lentefeest bepaald: KIKA en KWF.
1 ouder gaat de Marathon in Valencia lopen voor KIKA en 2 ouders gaan de Alpe
d’Huzes fietsen voor het KWF.
 Vraag van Mariëlle of wij een box van haar willen overnemen. Eenzelfde als school al
voor buiten heeft. OR en school heeft al langer de wens voor een 2e box buiten. Dit
lijkt een goede deal. Jolein vraagt bij Mariëlle na hoe oud de box is. Verder wordt
nagekeken wat de nieuwprijs was en hoe de huidige staat van de box is.
 Vraag van Jolein aan Erica voor de Kempel: of vacatures gedeeld mogen worden. Er
zijn/komen openstaande vacatures. In eerste instantie voor vervanging met zicht op
een vaste aanstelling.
 Ouderavond 15 april 19.30 uur over de visie van Fides.
 Voorstel van House of Typing, online typecursus na schooltijd onder leiding van
ouders met online coach. Kosten zijn voor de ouders (€70.-). Kan in de aula gedaan
worden voor kinderen vanaf groep 6. Jolein zal een voorstel doen in het team en het
Ganzebloemnieuws.
4.2 MR
 Evaluatie social schools: hoe ervaren wij de berichtenstroom? App werkt goed.
Communicatie is veel beter.
Ouderhulp voor verschillende klassen: komen nu verschillende berichten van
verschillende leerkrachten voor hulp per klas voor hetzelfde evenement. Is het
mogelijk om voor 1 evenement voor verschillende klassen hulpouders te vragen via 1
bericht?
4.3 OR
Geen mededelingen.
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5. Stand van zaken vieringen/ commissies
5.1 Evaluatie Kerst
Er is geen evaluatie met de Kerstcommissie geweest. Alles is goed verlopen.
5.2 Carnaval
Loopt, alles staat klaar.
5.3 Schoolfotograaf
Starten na de Carnaval
5.4 Lentefeest
Komt later.
6. Oudergelden:
Mailing is uitgegaan en groot deel van de oudergelden is al geïnd. Karen merkt op geen
mail ontvangen te hebben. Mogelijk omdat bij eerste contactpersoon geen mailadres is
ingevoerd in Parnassys. Karen vraagt bij Jolanda na. Mocht blijken dat meerdere ouders
nog niet betaald hebben, zal uitgezocht moeten worden wat de oorzaak is.
7. Input voor de MR:
Geen
8. Actiepunten:
Actie
1
2
3

4

Martin vragen wie Sint en Pieten
betaald, school of OR.
Draaiboeken in Google Drive zetten
Wensen:
Geluidsbox voor buiten
CD/MP3 speler aula
Plan maken versiering ophangen

Actie door:
Inge via de
commissie
OR

Datum
afspraak:

Datum
gereed:

2020

Suzanne/Dineke Voor het
ophangen van
Sint versiering

5
9. Rondvraag:
- Inge kan niet meer aansluiten bij de MR-vergaderingen, wie kan dit overnemen?
Harm neemt dit over voor de laatste 2 keer.
- Karen: rondleidingen voor de ouders, worden deze nog gedaan? Vorig jaar zijn deze
komen te vervallen ivm nieuwe privacywetgeving, maar het is niet meer opgepakt.
Jolein doet dit nu samen met de leerlingenraad wat erg leuk is en goed bevalt,
daarmee vervalt de rondleidingen met iemand van de OR.
Om 21.15 uur sluiten we de vergadering.
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