Samenvatting notulen OR-vergadering 12 juni 2018
Voorzitter: Suzanne
Notulist: Renata
Aanwezigen: Chantal, Judith, Karine, Manon, Manouchka, Renata, Suzanne
Afwezig: Brenda, Dewi, Jojanneke

Stand van zaken De Regenboog
Judith blijft tot en met het einde van dit kalenderjaar. Renata M. blijft, zoals het er nu naar
uitziet, verbonden aan De Regenboog.
Er is meer rust in de school. De blikken zijn vooruit gericht, men zit minder in de klaagstand.
Onderwijskwaliteit is verbeterd. In het algemeen: Het is nog niet voldoende, maar er zijn mooie
stappen gemaakt.
A.s. donderdag, 14 juni, komt de inspectie. Judith hoopt dat zichtbaar is welke stappen er gezet
zijn. Binnen zes weken volgt het verslag van de inspectie, maar ’s middags wordt er al een
mondelinge terugkoppeling gegeven aan de directie.
Volgend jaar wordt er geïnvesteerd op basisvaardigheden en de zorgstructuur. De analyse
binnen de zorgstructuur moet nog worden verbeterd. In september wordt gestart met een
methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook wordt gezocht naar een methodiek voor
aardrijkskunde, ICT, et cetera. Teamontwikkeling blijft ook een ontwikkelpunt.

De ouderbijdrage
Volgens Judith hebben 138 van de 200 ouders de ouderbijdrage betaald. Dewi gaf aan dat er nog
€2000,- betaald zou ‘moeten’ worden. Het aantal ouders dat betaald heeft, is meer dan vorig jaar.
Dewi gaat in overleg met Monique Raad, de administratieve medewerkster van De Regenboog, wat
betreft de mogelijkheid van automatische incasso. Van groep 8 hebben relatief weinig ouders de
bijdrage betaald.
Conclusie: De ouderbijdrage wordt beter betaald dan vorig jaar. Wel zijn er nog steeds relatief veel
ouders die nog niet hebben betaald, met name in groep 8.
Actie:
Dewi gaat in overleg met Monique Raad w.b. optie van automatische incasso.
Judith gaat met de leerkrachten van groep 8 overleggen op welke wijze meer ouders van deze groep
gemotiveerd kunnen worden om de ouderbijdrage te gaan betalen.

‘Oppimpen’ van de school
Renata heeft afgelopen week een afspraak kunnen maken met Manon en Jojanneke om in de
school te inventariseren op welke punten de school mooier, uitnodigender gemaakt kan
worden. Zij maken hier een lijst van en na de zomer zal dit een vervolg krijgen.
Actie:
Renata, Manon en Jojanneke maken een lijst met ideeën om de school uitnodigender te maken.

1

Renata zal, zo mogelijk met Manon en Jojanneke, aanschuiven bij de eerstvolgende
leerlingenraad om ook aan hen ideeën te vragen en toe te voegen aan de lijst.
Na de zomervakantie zal de lijst op de agenda komen van de OR om te overleggen welke ideeën
uitgevoerd kunnen worden.

Klassenouders
Er is een bijeenkomst geweest met de klassenouders, hiervan is een verslag verspreid onder de
klassenouders, directie en de OR. Algemene ervaring van de klassenouders en van het team is
positief. Ouderraad zal in het volgende schooljaar de klassenouders blijven volgen, monitoren
en ondersteunen waar nodig.
Actie:
•
•

•
•

Suzanne en Renata organiseren een bijeenkomst voor klassenouders aan het begin van
het nieuwe schooljaar.
OR: Flyer verspreiden over klassenouders tijdens de rapportbesprekingen op donderdag
12 juli. (Aantal leden van) De OR zullen bij een koffietafel aanwezig zijn met flyers,
tegelijkertijd ook om info te geven over onze andere activiteiten (ouderbijdrage,
hulpouders, vrienden van De Regenboog, etc.).
Bij voldoende hulp vanuit de OR kunnen er mogelijk twee tafels worden geplaatst, bij
zowel de onder- als de bovenbouw.
Suzanne en Renata stemmen binnen de OR af wie op donderdag 12 juli wil meehelpen
bij de koffietafel(s).
Suzanne en Renata: Maken van flyer over de klassenouders.

Jaarplanning
In de jaarplanning 2018/2019 moeten de volgende onderdelen worden opgenomen:
Alle vergaderdata van de OR en de MR, - De koffie-ochtenden, - De jaarvergadering, Feestdagen en bijbehorende versiermomenten, - Vrienden van De Regenboog, - Luizenpluis.
Specifiek voor de jaarplanning van de OR: - Draaiboeken, - Klassenouders, - Ouderbijdrage (o.a.
planning w.b. verzending brieven), - Inzet werkgroepen.
Speerpunten voor de OR:
-

Vervolg van de campagne ‘Spread the Positivity’

-

Ouderbetrokkenheid. O.a. door OR zichtbaarder te maken. Opties: Ontvangst met koffie en
thee door de OR tijdens resp. de 10 minuten gesprekken (incl. flyers over o.a. klassenouders
en hulpouders) en de eerste- en laatste schooldag van het jaar

-

De werkgroepen Bibliotheek en het Schoolplein

-

Geld inzamelen voor bv. o.a. een 2e Lcd-scherm bij de ingang van de bovenbouw

-

Opties: O.a. verkoop 2e hands boeken en veiling van diensten en kunstwerken van
leerlingen
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Actie:
•
•

OR mailt de belangrijke data van de OR naar directie/Renata M. Zij neemt deze op in de
jaarplanning van De Regenboog.
De directie mailt na 6 juli de nieuwe jaarplanning naar de OR.

Stand van zaken Werkgroepen
De werkgroep Bibliotheek krijgt een vervolg in het nieuwe schooljaar. De werkgroep Schoolplein is in
afwachting van een reactie van de gemeente. Deze moet de aanvraag toetsen.

Evaluatie OR afgelopen jaar
Alle aanwezigen geven aan positief te zijn over het functioneren van de OR. De start is het afgelopen
jaar gemaakt, de OR krijgt steeds meer vorm en structuur. Gewaardeerd wordt dat de OR
enthousiast is, positief kritisch is en dat er veel gezamenlijk gedaan kan worden. Aandachtspunt voor
volgend jaar is de communicatie tussen de gelederen verder te verbeteren.
Alle OR-leden vanuit de geleding van de ouders geven aan volgend schooljaar aan de OR te willen
blijven deelnemen. Vanuit De Regenboog zal er wat gewisseld gaan worden. Karine zal de
Regenboog verlaten en dus ook de OR. Zij is bij deze OR-vergadering speciaal gekomen om afscheid
te nemen, nota bene op haar verjaardag! Zij bedankt de OR voor de fijne samenwerking. De OR
bedankt Karine voor haar inzet en wenst haar veel succes en plezier op haar nieuwe werkplek.
Chantal zal in het nieuwe schooljaar niet op dinsdag werken en is voor haar dan niet handig om op
de dinsdagavond te vergaderen met de OR.
Vooralsnog blijft de dinsdag de vaste avond waarop de OR ook in het nieuwe schooljaar zal
vergaderen.
Actie:
Judith gaat nieuwe personeelsleden voor de OR-leden werven die namens het personeel van De
Regenboog de OR kunnen vertegenwoordigen.

Wat verder ter tafel komt
•
•

•
•

Foto’s maken van de nieuwe groepen van volgende schooljaar, tijdens de wisseldag en
deze op de website plaatsen.
Actie: Judith zal Saskia vragen of zij wil fotograferen.
Draaiboeken: Aandachtspunten zijn dat de OR volgende schooljaar de draaiboeken op
een vaste plek bewaart. Per feestdag/evenement zal de OR een draaiboek opzetten,
evalueren, aanpassen en bespreken tijdens de OR-vergaderingen.
Actie: Karine mailt de draaiboeken die er al zijn naar Manon, Manon vult deze in het
nieuwe format van de draaiboeken.
Sinterklaas. Mogelijk kan de Sinterklaas van afgelopen jaar het komende december
weer als Sinterklaas optreden. Dit is nog niet bekend. Actie: Suzanne gaat polsen bij een
mogelijke andere partij, om een alternatief achter de hand te hebben.
Vorige notulen: Actie: Volgend jaar september of december: OR vergadering;
presenteren school
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•

Vorige notulen: Samenloop voor hoop. Ingebracht door Brenda tijdens de vorige ORvergadering; betreft een sponsorloop in oktober. Actie: Beslissen of we hieraan mee
doen.
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