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 13 november 2018.
Aanwezig:

DT, RG, VB, CH, CT, SR, LC, WT, AW, CB, CE, AH, MS.

Afgemeld:

RC, DK, LF, AM, HB, KdK.

1.

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

2.

Notulen van de vergadering van 25 oktober 2018.
Blz 1: Blz 2: Blz 3: Punt 7: WT had zich bij de vorige vergadering al opgegeven.

3.

Mededelingen van het dagelijks bestuur.
De notulen zijn de deur uit gegaan.
SR maakt een AVG verklaring dat ieder OR lid moet ondertekenen.
Hierdoor wordt het mogelijk om ieders naam te gebruiken bij de mail en
niet in de BCC. Volgende vergadering zal dit waarschijnlijk ondertekent
worden.

4.

Mededelingen van de teamleider.
 De gele poppen (Victor Veilig) zijn geplaatst.
 Er vind een pilot plaats wat betreft de oudergesprekken. Het is nu
mogelijk om in de middaguren een gesprek te plannen. Tevens is
het mogelijk om de kinderen mee te nemen tijdens de gesprekken.
De kinderen zullen dan ook actief mee doen tijden het gesprek. De
keuze is aan de ouders.
 De WC units worden gerenoveerd. Dit was hard nodig. Het zorgt
echter wel voor enige overlast, omdat er nu maar een paar wc’s te
gebruiken zijn. Er wordt geprobeert de andere wc’s in een week tijd
te renoveren.
 Meester RG en meester JH hebben een nieuwe muziekinstallatie
uitgezocht. Dit is gekocht van de opbrengst van de sponsorloop.

5.

Notulen MR.
 Om de werkdruk te verminderen heeft de Kwir van het ministerie
geld ontvangen. Van dit geld is een klasse-assistente aangenomen.
Zij werk 32 uur. Vervangingen bij ziekte is een groot probleem.
SPOLT stelt een protocol hiervoor op en communiceert dit met de
ouders.
 SPOLT is nog bezig met het strategisch beleidsplan. Als dit klaar is
kan een school pas het schoolplan opstellen. Dit is een 4-jarig plan.
Augustus 2019 moet dit plan naar de inspectie gestuurd worden.
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SPOLT gaat om uitstel vragen, omdat dit voor die tijd waarschijnlijk
niet gaat lukken.
Er wordt gekeken of er kinderen mee mogen tijdens de
oudergesprekken.
Er vond een scholingsavond plaats in Heythuysen over schoolfinanciën.

6.

Terugblik schoolontbijt.
Er was veel hulp van de ouders. De leerkrachten vonden het erg fijn dat er
al om 8.00 uur hulp was. De hulpouders hadden graag nog wel meer
willen helpen. De leerkrachten zijn de hulp nog niet echt gewend. De
hulpouders willen volgend jaar wel meer helpen met klaar zetten. Er is dit
jaar veel thee gedronken door de kinderen. Maar deze keer was het ook
lekkere! Fijn was ook de hulp van de ouders die niet niet op een groep
stonden. Muesli is er dit jaar ook veel gegeten. Fruit en komkommers
mochten er meer zijn.
Conclusie: Voor volgend jaar goed kijken wat er precies in het pakket zit
(een dag van te voren pas bekend helaas) en dan gepast inkopen doen.

7.

Sinterklaas.
De cadeautjes zijn binnen. Helaas waren er een paar tekort. Dit is met
Lobbes gecommuniceert. Nu is bijna alles al uitverkocht. Een week voor
sinterklaas nog kijken of de groepslijsten nog kloppen. Eventueel nog
cadeautjes bij kopen.
De werkgroep sinterklaas zit nog in de brainstormfase wat betreft de
aankomst van sinterklaas op school. Sinterklaas maakt een koppeling van
de Neerse intocht en het schoolbezoek. De OR hoeft alleen voor de
cadeautjes te zorgen en uit te delen. AM zorgt voor de envelop met geld
voor sinterklaas.

8.

Bühne (sint/kerst?).
Maandag middag 19 november wordt de bühne omgetoverd in het
sinterklaas thema. Er is een nieuwe tacker aangekocht en deze ligt op een
veilige plaats.

9.

Kerstmis: Lichtjestocht.
Het draaiboek en de route is door de werkgroep doorgesproken. Via ISY
zal er hulp van ouders gevraagd worden.
De OR moet zorgen voor kerstbomen ter aankleding van het schoolplein.
Er zal hiervoor een bericht op Facebook komen. Er moet ook gezorgd
worden voor grote containers voor chocomel en koffie. De bussen schutten
lenen deze niet zomaar meer uit. Anders vragen aan GJ. WT zal dit
vragen. CB zegt dat er ook gebruik gemaakt kan worden van het stalletje
bij de winkel Bie Os.
De route zal weer linksom en rechtsom gelopen worden. Dit voor meer
sfeer. Op de Engelmanstraat zal een muzikant staan. Bij Atelier Bouman
zal MS een kerstverhaal vertellen. Bij de bypass staan er vuurkorven. Bij
de kapel kunnen kaarsjes aangestoken worden. Bij spuitjeshof kunnen
kinderen hun meegbrachte kerstwens ophangen. De Kwirzengers zullen
zingen. Bij de Fiedense Meulen zal muziekplein voor muziek zorgen. OP
het kerkplein staan schapen. In de kerk is er een koortje onder leiding van
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meester RG. In de bieb zal een tentoonstelling zijn met knutselwerkjes
van de kinderen. Bij KL zal er ook nog een levende kerststal zijn. Nikizi zal
afsluiten op het schoolplein.
10.

Carnaval: onderbouw / bovenbouw.
Onderbouw: thema is losgelaten. De school is er nog nioet mee bezig.
Eerst de lichtjestocht.

11.

Rondvraag / sluiting.
WT
 Door het gebruik van initialen in de notulen is deze lastig te lezen.
Dit komt door de wet AVG. SR zal in de AVG verklaring een punt
opnemen dat voor de notulen van de OR volledige namen gebruikt
mogen worden. Met ieders toestemming.

Om 20.55 uur sluit CT de vergadering.
Sandra Rooyakkers,
Secretaris.
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