OR de Regenboog | NOTULEN
17-11-2020 19.30u
Voorzitter: Renata Kolk
Notulist: Natascha

| Locatie vergadering Via Zoom
Aanwezigen: Esther, Natascha, Jojanneke, Cindy,
Nadine, Manouchka, Nancy, Soraya, Samantha, Renata
Afwezig: -

AGENDAPUNTEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Welkom en goedkeuren vorige notulen 29-09-2020
Afgesproken actiepunten 29-09-2020
Huisvesting
Ouderbijdrage
Verbinding met ouders
Voortgang werkgroepen Sint en Kerst
Wvttk
Rondvraag

Agendapunt 1: Welkom en goedkeuren notulen 29-9-2020
Notulen van 29-9-2020 wordt goedgekeurd.
Agendapunt 2: Afgesproken actiepunten 29-09-2020
N.a.v. de vorige actiepunten:
- Natascha heeft via Marleen op de website, op de OR-pagina de nieuwste samenstelling van de OR geplaatst.
De laatste notulen zullen binnenkort ook worden toegevoegd.
- Inventariseren financiële vergoeding: Esther legt uit dat het team hiermee bezig is. OR wordt op de hoogte
gehouden zodra hierover meer bekend is.
- Reden maandelijkse afschrijving € 10,- en afschrijving voorschotbedrag uitzoeken: Natalie is hiermee bezig
geweest en a.s. donderdag 19-11-2020 is er een vergadering gepland om o.a. deze financiële vragen te
bespreken.
- Brief aan ouders ouderbijdrage: De brief is verstuurd.
- Uitslag verkiezingen plaatsen op Mijnschoolinfo: Is gebeurd.
- Inventarisatie aanpak schoon schoolplein: Natalie is hiermee bezig geweest. Er wordt nu meer gesurveilleerd
door de wijkagenten, ook vanwege de overlast van jongeren op het schoolplein. Verder let het team ook meer
op rondzwervend vuil.
Agendapunt 3: Huisvesting
Natascha geeft aan dat het nieuwe gebouw met een jaar is uitgesteld. Op dit moment is hierover weinig te
melden.
Agendapunt 4: Ouderbijdrage
Bijna 25% van de ouderbijdrage is binnen. Komt langzaam maar zeker binnen.

Agendapunt 5: Verbinding met ouders
De vraag is op welke manier we de verbinding tussen ouders en school weer kunnen versterken t.b.v. het ‘wijgevoel’.
Drie opties komen voort uit deze brainstorm:
1. Online bingo via bijvoorbeeld Facebook.
Via een livestream kunnen we een Bingo organiseren. Als iemand bingo heeft, kan deze life inbellen. De
prijs kan bv. de volgende dag worden opgehaald. T.b.v. de interactie kunnen we tegelijkertijd ook een
chatbox openen.
2. Om tegemoet te komen aan de behoefte van ouders om de voortgang van hun kind inzichtelijk te krijgen,
kan een online-afspraak/digitaal koffie-moment worden georganiseerd tussen ouders en leerkrachten. Tot
op heden was dat alleen de bedoeling als er sprake was van vragen en problemen bij kinderen, maar nu d e
Corona-periode al langere tijd gaande is, hebben ouders ook behoefte om meer inzicht te krijgen in de
voortgang van hun kind.
3. Rondleiding voor ouders door de school. Via het lokaal door de gang naar buiten met een strakke planning
qua tijdsblok en route of, nog meer Corona-proof, een digitale rondleiding via een filmpje. Dit laatste sluit
mogelijk al aan bij bestaande plannen hiervoor?
Renata zal deze opties voorleggen aan Natalie.
Agendapunt 6: Voortgang werkgroepen Sint en Kerst
Natascha legt uit dat de voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest lopen en al bijna klaar zijn. Op naar de
digitale meeting met de Sint
. Ook Kerst wordt een mooi feest. We gaan doen wat we kunnen. Er wordt
gekeken naar opties om ouders toch een kijkje in de school te kunnen geven.
Agendapunt 7: Wvttk
Cindy heeft het verzoek om i.g.v. vragen over budgetten e.d. eerst in de Dropbox van de OR kijken. Dat scheelt
haar en Wilmar veel tijd.
Agendapunt 8: Rondvraag
Geen vragen.

Actielijst
Actiepunten

Eindverantwoordelijk

Deadline

Notulen op website plaatsen

Natascha

Z.s.m.

Inventariseren financiële vergoeding
activiteiten

Natascha, Esther

Z.s.m.

Reden maandelijkse afschrijving € 10,uitzoeken (notulen 9-6-2020)

Natalie

Z.s.m.

Reden afschrijving voorschotbedrag
uitzoeken Natalie (notulen 9-6-2020)

Natalie

Z.s.m.

Opties acties ‘Verbinding met ouders’
voorleggen aan Natalie

Renata, Natalie

Z.s.m.
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