Samenvatting notulen OR-vergadering 10 april 2018
Voorzitter: Suzanne
Notulist: Brenda
Aanwezigen: Chantal, Judith, Dewi, Brenda, Manouchka, Renata, Suzanne
Afwezig: Manon (deels), Jojanneke

Stand van zaken Ouderbijdrage
Actie voor bewustwording bij ouders:
• Eerste actie - was de thermometer bij de klas. Zodat er voor de ouder inzichtelijk wordt
hoeveel procent er betaald heeft.
• Tweede actie: mijnschoolinfo – berichtje vanuit de leerkrachten aan de eigen groep.
• Derde actie: directe email naar de ouder met verzoek te betalen.
Tot nu toe:
Positief: er is meer binnen dan vorig jaar
Negatief: er moet meer bij en er moet mee duidelijkheid komen waar het aan besteed wordt.
EUR 2946 binnen - EUR 435 uitgegeven op moment van de vergadering: +/- EUR 2500 op de rekening

Website De Regenboog
Is Jaap de Vries (vader van Ewout en Silvijn) benaderd? Is benaderd en loopt nog.
Stukje van de OR staat inmiddels online
• Notulen komen in samenvattende vorm op website gezet moeten worden.
• Agenda en data zouden ook op website moeten komen
• Notulen MR staan ook niet online…
OR-deel van de website moet aangevuld worden.
Actie:
• Judith - Jaap de vries (vader Ewout) benaderen voor de website

Overleg zaken MR/OR
MR is gevraagd voor een foto – is interesse maar nog geen actie.
Plan schrijven voor wegbewijzering in de school; -> plan hierin in gewijzigd; we moeten kritisch
naar de school kijken en met een totaal plan komen.
Zijn er nog andere zaken door de MR gepresenteerd die wij moeten oppakken; voor nu niet
Actie:
Jojanneke, Manon en Renata - >wat willen we dat de school uitstraalt. Voorstel om met een
groep kritisch door de school te lopen en te kijken en van daaruit een school breed plan te
maken.
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Koningsspelen
Monique heeft mij benaderd om te helpen ondersteunen bij het goed te laten verlopen van deze
dag.
Jullie hebben allemaal een email hierover ontvangen.
Manouschka en Dewi helpen de klassenouders van hun eigen groep.
Wie wil en kan er deze dag helpen? 2 mensen nodig die de aansturing doen per bouwlaag: Dewi
bovenbouw – Renata onderbouw
Actie:
•
•
•
•

Dewi regelt pannenkoekenmix en stroop/suiker
Manon/Monique: draaiboek in elkaar zetten (Monique wil graag uitleg /hulp bij opzet)
Klassenouders moeten pannenkoekenbakkers en hulp is de klassen gaan regelen.
Aansturing koningsspelen: Dewi bovenbouw – Renata onderbouw

Ontmoetingsdagen
Ontmoetingsdagen zijn op 12 maart besproken met het team. Aankomend schooljaar zal kamp aan
het eind van het schooljaar zijn. Eerste week na pinkteren. Kleiner veld huren. 5/6 geen kamp maar
wel betrekken bij het kamp. 7/8 kamp. Voorbeeld van opbouw in kamp dagen: Woensdag – groep 8
opbouw, Donderdag – groep 6-7 bijvoegen, Vrijdag - groep 7/8 Afbouw. Groep 6 eventueel keuze
geven om de blijven overnachten. Ontmoetingsdagen blijven aan het begin van het schooljaar voor
blauw en groen en groep 5 -> 1 dagje weg.

Avondvierdaagse
We hebben startnummer 15. Thema is kleur op de laatste avond

Luizenpluis evaluatie
Deze dag heeft plaats gevonden op de 1e donderdag na de voorjaarsvakantie. Voorbereiding verliep
wat chaotisch… Helaas hebben we geen materialen kunnen ontvangen om deze dag te kunnen gaan
promoten. Datum prikken voor de eerst volgende dag na de meivakantie. Dag is goed verlopen. Alle
klassen zijn gepluisd. Bij Karine – na controle – lijst is bijgewerkt.

Voorjaarsfeest evaluatie en draaiboek
Voorjaarsfeest is geweest. Hoe is deze dag verlopen -> positief. Er ontstond een ruilhandel. De extra
dozen die door de leerkrachten zijn verzorgd, heeft ervoor gezorgd dat er geen kids teleurgesteld
werden dat ze geen ontbijt hadden. Op het lootje moet allergie info komen
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Stand van zaken directie De regenboog
Het is nu bijna meivakantie en er is aangegeven door Judith dat ze tot de meivakantie blijft en zondig
langer. Is er al zicht op hoe dit ingevuld gaat worden? Komt Monique nog terug? Eventueel via reintegratie project?
Conclusie: 23 april gaat bestuur om tafel. Judith is er in elk geval tot aan de zomervakantie. Monique
is nog onduidelijk.

Stand van zaken Werkgroepen
Schoolplein:
•

Schoolplein: offertes zijn aangevraagd bij Donker groen (voorkeur stichting school)
en Schlepers. – Donker ver boven budget. Monique krijgt nog offerte van Schlepers.

•

Roelof van de stichting is op school komen kijken wat we willen en welke
mogelijkheden er zijn.

•

Tijdspad van uitvoering is er nog niet

•

Zoeken nog iemand die professioneel mozaïek kan leggen… is al wel iemand
gevonden maar heeft een hoge prijs. -> Manon – stuur contactgegeven van Marsha
naar Monique om na te gaan of Marsha wat kan betekenen hierin

Bibliotheek:
•

Kenneth is samen met Roelof op school geweest om Roelof de plannen te
presenteren

•

Roelof is van mening dat we de huidige leegstaande lokalen moeten gaan gebruiken
voor de bieb

•

Maar wanneer wij in de toekomst gaan groeien zijn deze weer nodig voor het
lesgeven. En dan moet je als nog gaan verbouwen.

•

Dit is dus opnieuw in overweging genomen.

•

Lijkt of het stil ligt… heb met Renata gesproken en het is nu afwachten.

Wat verder ter tafel komt
o
o
o
o

Donderdagochtend schuift Renata aan van de OR bij de koffieochtend
Volgend jaar sept. of dec OR vergadering; presenteren school
Samenloop voor hoop;
Jaarplanning opzetten; wat gaan we doen, gezamenlijk vergaderen, feesten, wie/wat,
wanneer luizenpluis, avondvierdaagse, start bijeenkomst klassenouders etc.
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