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 25 oktober 2018.
Aanwezig:

DT, DK, KdK, VB, LF, CH, SR, AM, AW, CB (later), AH, MS

Afgemeld:

RG, CT, LC, WT, HB, CE, RC, YJ

1.

Opening en vaststelling van de agenda.
AM opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld.

2.

Notulen van de vergadering van 18 september 2018.
Er wordt afgesproken dat iedereen direct na het ontvangen van de notulen
direct reageert als er opmerkingen zijn. Mochten er geen opmerkingen
zijn, dan wordt de notulen goed gekeurd. Deze wordt dat op ISY gezet.
Andere terugkoppelingen wat de notulen betreft worden wel nog in de
volgende vergadering besproken.
 Alternatief voor de inloopavond (blz 2): De school komt hier nog op
terug.
 Schoolfotograaf (blz 2): Hier is nog geen actie op ondernomen door
school.
 Bühne (blz 3): hierop wordt later in de vergadering op
teruggekomen.
 Shirtjes begeleiding schoolreizen (blz 4): De meningen over ghet
eventuele gebruik hiervan zijn sterk verdeeld binnen het team. Het
team vindt shirts beter dan hesjes. De directie zal hierover een
besluit moeten nemen.

3.

Ingekomen / uitgegane stukken.
In: Reclame Lobbes / rekening Lobbes
Uit: Notulen

4.

Mededelingen v/h dagelijks bestuur.
Het huishoudelijk regelement moet misschien eens herschreven worden.
SR wil dit wel doen.

5.

Notulen MR.
Er is geen notulen van de MR.

6.

Mededelingen van de teamleider.
 Juffrouw YJ verlaat de OR. Ze gaat haar uren op een andere manier
inzetten.
 Lichtjestocht: Er hebben zich 10 ouders beschikbaar gesteld tijdens
de ouderavonden om te helpen met kerst. De eerste vergadering is
dinsdag 6 november om 15.45 uur op school. Iedereen die interesse
heeft om te helpen uit de OR, kan AH mailen.
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AVG: volgende keer bij OR-mailing alle leden in bcc zetten. Alle
ouders hebben de AVG verklaring van school ingevuld. BS. De Kwir
behoort tot de weinige scholen die dit op orde hebben.
Door de AVG wet is het voor ouders uit de OR die tijdens activiteiten
aanwezig zijn ook verboden om foto`s en filmpjes te maken. (Dit
was echter ook al eerder zo afgesproken)
Er is een nieuwe ingang in het bestaande hekwerk gemaakt. De
grote schuifpoort zal tijdens schooluren sluiten. Er kan dan gebruik
worden gemaakt van de nieuwe ingang. Reden tot dit besluit is dat
er teveel onbevoegde voertuigen tijdens schooltijd het schoolplein
op reden. Er kunnen dan gevaarlijke situaties ontstaan met
spelende kinderen. Daarnaast is het voor de spelende kinderen niet
mogelijk om de speelplaats te verlaten. De veiligheid van de
kinderen op school is zo beter gewaarborgd.
De gele poppetjes zijn door school aangeschaft. De school zal ook
nog kettingen aanschaffen om ze stevig vast te kunnen maken. Er
zal er één geplaatst worden op de engelmanstraat en één op de
hoek bij de bieb. Juffrouw IO zal samen met de klusopa`s en/ of WT
een schema maken. De poppen zullen om de 4 weken tijdelijk
verwijderd worden. Dit gebeurd omdat dan het effect maxmaal zal
zijn.
Luizencontrole: Er hebben zich 2-4 ouders per groep opgegeven om
de controles uit te voeren. Het zal nu niet meer op dezelfde dag
worden gedaan, maar wel in de eerste week na de vakantie. De
ouders regelen dit onderling.
Boerenbruiloft: Omdat juffrouw GJ niet meer op school is, moet er
veel door andere mensen gedaan worden wat betreft de organisatie
van de kinjer boerenbruiloft. Wie heeft interesse?
Nieuwe opzet oudergesprekken: Er zal voor het eerst ook de
mogelijkheid komen om oudergesprekken in de middaguren te
plannen. Dit om ouders, die liever in de middaguren willen komen of
dan alleen maar kunnen, tegemoet te komen. De middagtijden
zullen als eerste vrijkomen bij de reservering via ISY. Daarna pas de
avonduren. Hiermee zal als eerste gestart worden bij de groepen 1
en 2. Daarna zal dit misschien ook bij de andere groepen zo zijn.

7.

Schoolontbijt.
Donderdag 8 november is het schoolontbijt. Alles moet weer bij Christine
opgehaald worden (woensdag 7 november). Zij hoeft dit jaar echter geen
spullen meer zelf te regelen, maar krijgt alles kant en klaar aangeleverd.
DT en DK en eventueel VB halen de spullen op bij Christine. De ouders die
de donderdagochtend meehelpen, graag om 8.00 uur aanwezig zijn. De
OR zal chocomel, melk en paté toevoegen aan het pakket. (regelt AM)
KdK, DT, DK, LF, VB, AW, AM zullen meehelpen. De afwezigen graag even
doorgeven aan school of jullie mee kunnen helpen!

8.

Sinterklaas.
De cadeautjes zijn binnen en staan in de kelder. Inpakdatum is 1
november. De helpers graag plakband en een schaar meenemen.
CE zit in de werkgroep van school. Er zijn al enkele ideeën
binnengekomen. Ideeën blijven welkom.
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Het blijft lastig om iets te vinden voor 2,50 euro. Iedereen moet maar
eens nadenken over een andere opzet. Misschiemn ook één groter cadeau
voor de hele klas. AH zal het ook eens in het team bespreken. De
sinterklaas is veruit de grootste kostenpost van de OR.

9.

Kerstmis.
Lichtjestocht. Veel werk. Iemand van de OR uit groep 3 of 7 gaat naar de
vergadering van de werkgroep. De werkgroep zal voor hulp contact
opnemen met de rest van de OR.

10.

Carnaval.
De bestaande opzet van carnaval zal blijven bestaan. Groep 1 t/m 4 heeft
op donderdagmiddag een carnavalsmiddag. Groep 5 t/m 8 de kinjer
boerenbruiloft. In de werkgroep van de onderbouw zit vanuit school: AT en
DJ. Bij de bovenbouw is dit IO. Op een verdere uitwerking hiervan zal later
op terug gekomen worden.

11.

Rondvraag / sluiting.
MS, DK, CH en AH hebben een vraag/opmerking.
 Bühne: De bühne is mooi opgeknapt. De vraag van school is of er
met de nieuwe versiering rekening gehouden kan worden met het
thema op school. Het podium wordt opgetoverd tot een
cijferwinkeltje. Is het mogelijk om dit ook op de wand terug te laten
komen? Maandag wordt de bühne opnieuw versierd.
 Op het schoolplein klinken steeds meer geluiden om een
continurooster in te voeren. Deze geluiden zijn ook op school
binnengekomen. De directie neemt dit in beraad.
 Worden voor het vormsel ook oudleerlingen of leerlingen uit het
speciaal onderwijs benaderd door school? Nee, de school is hier niet
verantwoordelijk voor. Stel er wordt iemand vergeten. Het is echter
wel mogelijk om die leerlingen te laten meedoen met de
voorbereidingen. Het is de verantwoordelijk van de ouders van de
leerlingen om hierover contact op te nemen met het kerkbestuur.
 Het is mogelijk om via ISY ouders ook te laten betalen. Dit kost
echter voor iedere transactie wel geld. Wie gaat dit dan betalen?
School, OR of ouders? AH stuurt AM hierover informatie.

AM sluit de vergadering om 21.00 uur.
Sandra Rooyakkers
Secretaris
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