OUDERRAAD BASISSCHOOL DE KWIR NEER
Secretariaat:
Mw. S. Rooyakkers – van Herten
Dorpsgraaf 11
6086 NZ Neer
Tel: 0475 - 493642
E-mail: s.ouderraad@dekwir.nl
Notulen van de vergadering van 18 september 2018.
Aanwezig:

DT, DK, RG, KdK, VB, LF, CH, CT, SR, LC, WT, AM,AW, HB, CB, CE,
FV, AH, MS, YJ

Afgemeld:

RC

1.

Opening en vaststelling van de agenda.
CT opent de vergadering.

2.

Welkom nieuwe OR-leden.
Dit jaar hebben zich veel nieuwe leden aangemeld. Door te schuiven met
de bestaande leden is er voor iedereen plaats. De nieuwe leden zijn voor
groep 1: DT en DK. Voor groep 3 zijn de nieuwe leden: VB en LF. Alle
leden stellen zich even kort voor.

3.

Notulen van de vergadering van 4 juli.
Blz 2, punt 9: Wat is de actie? De ouders van alle leerlingen zijn tijdens de
ouderavonden gevraagd of er interesse en bereidheid is om te helpen bij
sommige activiteiten.

4.

Mededelingen v/h dagelijks bestuur.
Er zijn geen mededelingen.

5.

Mededelingen van de teamleider.
 Tijdens de ouderavonden zijn er lijsten de klassen rondgegaan om
aan te geven of iemand interesse had te helpen bij activiteiten.
Deze lijsten zijn goed ingevuld!
 Tijdens de ouderavonden is ook nog eens gevraagd of er minimaal 2
mensen per klas bereid waren om kriebelouder te worden. Het
huidige kriebelteam is te klein en wordt hierdoor te zwaar belast.
Bijna iedere klas heeft nu 2 kriebelouders.
 Er heerst krentenbaard. Kinderen hoeven niet meer thuis te blijven,
maar meld het wel op school! Voor sommige andere kinderen is het
belangrijk te weten in verband met de gezondheid. Er komt nog een
bericht op ISY.
 De school wil graag terugkoppeling aangaande de ouderavonden.
o Gr 1-2: Opkomst was zeer gering. Dit is jammer er worden
toch echt nieuwe dingen verteld.
o Gr 3: Goede opkomst, zeer informatief. (ook voor ouders met
kinderen in hogere groepen!)
o Gr 4: Goede ouderavond.
o Gr 5: Goede opkomst. Snappet.
o Gr 6: Goede ouderavond.
o Gr 6-7: Goede ouderavond.
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o Gr 7: Opkomst super!
o Gr 8: Ouderavond is op 8 oktober.
Het was alleen jammer dat enkele ouderavonden in één week
waren. Nu moesten sommige ouders wel 3 avonden achter elkaar
komen. Maar dit is toch lastig te plannen vanuit school.
Dit jaar is er geen inloopavond. De opkomst was vorig jaar een stuk
minder. De school beraadt zich nog over een alternatief.
Alle ouders moeten de toestemmingsverklaringen in vullen. Het is
altijd mogelijk om deze te veranderen. Maar niet met
terugwerkende kracht! Vanuit de ouders komt de opmerking dat
deze soms lastig is in te vullen. Het scherm springt steeds omhoog
als je een verklaring ingevuld hebt. Mocht het niet lukken, kan er
altijd hulp op school gevraagd worden!
Donderdag 20 september gaat de brief voor de ouderbijdrage de
deur uit.
Het kinjer OLS 2019 is 25 juni in Sevenum.
De school heeft nog geen actie ondernomen betreffende de
schoolfotograaf en de gele poppen. CE heeft een aanbieding gezien
bij de blokker betreffende de gele poppen.
Sponsorloop is geen agenda punt. Toch even evalueren. Het was
een geslaagde middag, al was het erg warm. Volgende keer bij
warm weer de leerlingen vragen een flesje water mee te laten
nemen voor tijdens het rennen. De route was deze keer andersom.
Dit omdat vooral de oudere leerlingen te veel vaart maakten op de
berg naar beneden. Er ontstond hierdoor een valpartij. Deze keer
moesten de kinderen onder aan de berg een scherpe bocht maken.
De volgende keer hier een ouder/leerkracht plaatsen. De onderbouw
start op verschillende tijdstippen. Volgende keer voor de bovenbouw
ook.

6.

Notulen MR.
Geen vergadering gehad.

7.

Terugblik schoolreizen.
Gr 1-2: Alles Kids. Onze school was alleen aanwezig dus dit was erg
prettig. Omdat de instromers nu ook mee mochten waren er enkele ouders
nodig om te rijden. Maar ieder kind kwam ten minste 1x in de bus.
Gr 3-4: PeeWee. Het was er erg warm. De speeltuin doet een beetje
rommelig en plakkerig aan. Er waren 2 scholen aanwezig. Het was daarom
wel fijn dat er begeleiding zat bij de blokken en het voetbalveld. De vraag
komt of er iets anders voor PeeWee kan komen. Dit komt vooral van
ouders. De kinderen vinden het er leuk. Ideeën zijn altijd welkom. Er moet
echter wel rekening mee worden gehouden dat de bus gecombineerd moet
worden met gr 1-2, ivm de kosten.
Gr 5-6: Toverland: Geweldig , niet druk. Er waren kinderen die veel meer
geld bij zich hadden dan afgesproken. Voor andere kinderen is dit niet
leuk!
Gr 7: Super, lekker rustig.
Vanuit school komt de opmerking om het tijdstip van de schoolreizen
misschien te verplaatsen. Aan het begin van het schooljaar is het een stuk
rustiger in de parken wat voor de kinderen veel fijner is. Tevens kan het
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ook gunstig zijn voor de sfeer in de klas. Misschien kan groep 8 dan ook
op schoolreis. Voor groep 1-2 is het misschien toch verstandiger om aan
het einde van het schooljaar te gaan. Aan het begin van het schooljaar is
alles al spannend genoeg. De school gaat alle opties bekijken. Het moet
ook betaalbaar blijven. Nu is er bij de schoolreis naar bobbejaanland 8
euro per kind vanuit school bij betaald moeten worden. Misschien kan
groep 7 ook naar Toverland.
8.

Schoolontbijt.
Dit jaar is dit op donderdag 8 november. Er is veel animo van ouders om
mee te helpen. De leden van de ouderraad gaan voor. De ophaalplaats van
de spullen is nog niet bekend -> volgende vergadering.
De volgende leden van de ouderraad kunnen helpen: WT, DT, DK, AM,
AW, CE +/-, KdK, CH +/-, VB, LC, CB, HB, LF, CT.

9.

Sinterklaas.
Dit zal op vrijdag 30 november zijn. CE vertelt dat de werkgroep voor de
sinterklaas intocht in Neer het fijn vindt om samen een verhaal te
verzinnen. Zo is de sinterklaas beleving voor de kinderen maximaal.
Iedereen mag meedenken om een leuke manier te verzinnen voor de
aankomst op school.
De cadeautjes worden door de vertegenwoordigers van groep 4 en 8
geregeld.

10.

Aanspreekpunt bühne en allergie kinderen.
Bühne: CE en HB willen zich hiervan terugtrekken ivm werk. De nieuwe
aanspreekpunten zijn: CH, DT en DK. Zij zullen ervoor zorgen dat er
datums worden geprikt om het thema van de bühne te veranderen. Mocht
er hulp nodig zijn, dan vragen zij dit aan de andere leden van de OR.
Vrijdagochtend 12 oktober wordt de achterwand van de bühne
geschilderd. De kleutergroepen gaan de komende weken gebruik maken
van de bühne. De kleuterjuffen zullen contact zoeken met een van de
aanspreekpunten of de bühne nog veranderd moet worden.
Allergie kinderen: FV was aanspreekpunt. Maar zij verlaat de OR. RG wordt
het nieuwe aanspreekpunt. Bij activiteiten waarbij de kinderen een drankje
of iets te eten ontvangen, even contact op nemen met haar. Zij zal de
desbtreffende ouders vragen om een alternatief. Op ISY zal nog eens een
bericht komen of de ouders nogmaals willen kijken of de gegevens die de
school heeft betreffende een allergie nog kloppen.

11.

Foto OR.
Iedereen is vandaag aanwezig bij de vergadering. Er wordt besloten om
direct na de vergadering een groepsfoto te maken.

12.

Afscheid OR lid.
FV heeft besloten te stoppen met haar activiteiten voor de OR. Door haar
nieuwe baan, moet ze te vaak nee zeggen. Dat vindt ze niet eerlijk ten
opzichte van de OR. Ze zegt wel dat als er hulp nodig is, ze altijd wil kijken
of dit mogelijk is. De OR bedankt haar voor alle inzet de afgelopen jaren!
Ze ontvangt een klein presentje.
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13.

Rondvraag / sluiting.
FV en SR hebben een vraag.
 Wanneer is het vormsel van groep 8? -> Dit is 12 april.
 Is het handig om ook t-shirts / hesjes te hebben voor de begeleiding
van de schoolreizen? -> Het is handig voor de herkenbaarheid. AH
vraagt het schoolteam wat zij hiervan vinden? Komt hierop terug?
Wie betaald dit? Deze kunnen ook voor andere doeleinden gebruikt
worden.

Om 21.45 uur sluit CT de vergadering.
Sandra Rooyakkers,
Secretaris.
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