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 17 januari 2019.
Aanwezig:

Lucie, Wendy T, Chantal T, Sandra, Lonneke (later), Angele, Cindy,
Cherielle, Diana T, Kim, Vera en Marga.

Afgemeld:

Anuska, Axel, Rianne, Chantal H, Hannie en Diana K.

1.

Opening en vaststelling van de agenda
Chantal opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld.

2.

Notulen van de vergadering van 13 november 2018
Er zijn geen opmerkingen over de notulen en deze worden dan ook goed
gekeurd.

3.

Ingekomen/uitgegane stukken
Uit: Notulen
In: Reclame en een mail van een ouder. Hierin werd gezegd dat de
notulen, door de afkortingen van de namen, niet goed leesbaar was. Dit is
een probleem dat de OR erkend. Dit was echter door de AVG wet
noodzakelijk. Er is inmiddels gezorgd voor een oplossing.

4.

Mededelingen van het dagelijks bestuur
 Wet AVG. Ieder OR-lid wordt verzocht een AVG verklaring te
ondertekenen. Hierdoor is het mogelijk om bijvoorbeeld in de
notulen weer de namen te gebruiken i.p.v. de initialen.
 Het huishoudelijk reglement is herschreven. Deze zal aan alle leden
van de OR gestuurd worden om te lezen en eventuele opmerkingen
te plaatsen. De volgende vergadering zal deze besproken worden.

5.

Mededelingen van de teamleider
Door de afwezigheid Axel, zal Marga deze punten bespreken.
 Ongeveer 600 mensen hebben zich ingeschreven voor de
lichtjestocht. Het weer viel uiteindelijk mee. De OR leden krijgen
vlaai voor de inzet tijdens deze lichtjestocht. Cherielle krijgt een
bedankje voor de prachtige kleding van de levende kerststal.
 De nieuwjaarsborrel van Spolt is gehouden op de kwir. Leraren van
Spolt speelden in een bandje. Er werd ook een gedenkteken voor
meester Sacha onthuld.
 De nieuwe poort aan de zijkant van de speelplaats is in gebruik
genomen. De grote schuifpoort zal overdag gesloten blijven. Dit is
gerealiseerd voor de veiligheid van de kinderen op het schoolplein.
 Volgende week vindt er een gesprek plaats met de schoolfotograaf.
De punten van kritiek worden dan besproken.
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6.

Notulen MR.
Er is nog geen nieuwe notulen.
Tijdens de vergadering is wel gesproken over het continu rooster. Dit
wordt nu op de school in Roggel onderzocht. Deze resultaten zullen dan
gedeeld worden, zodat de Kwir dit ter zijner tijd niet opnieuw hoeft te
onderzoeken. De resultaten in Roggel, wat betreft wel of geen peiling,
zullen gevolgd worden. Het blijft een agendapunt van de MR.

7.

Terugblik sinterklaas.
Dit jaar kwam Sinterklaas aan met een brandweerwagen. Dit was erg leuk.
De oudere groepen (> groep 5) mochten niet kijken. Zij hebben dit als
niet leuk ervaren.
Er was niemand van de werkgroep (door omstandigheden) aanwezig
tijdens de viering. Hierdoor was er even twijfel over de cadeautjes.
Daarom in het vervolg even duidelijk aangeven welke zak voor wie is. De
zakken bevatten een tekst. Deze zorgt voor onduidelijkheid. Misschien
nieuwe aanschaffen? De stoel van Sinterklaas is erg door gezakt. Hij hangt
er een beetje in. Misschien eens opknappen?
De cadeautjes die over waren zijn aan de tussen schoolse opvang
gegeven.

8.

Terugblik Kerst.
Lichtjestocht.
Het was een leuke en gezellige avond. Het weer viel mee, al was het koud
en viel een beetje motregen.
Enkele punten:
 Misschien de volgende keer de mensen die buiten bij een post staan
voorzien van warme drank en een vuurkorf om bij op te warmen.
 Goede afspraken wat betreft ophalen van de kinderen die zingen in
de kerk. Voor sommige was het onduidelijk waar ze naar toe
moesten toen ze klaar waren.
 De vergaderingen van de werkgroep waren steeds op dezelfde dag.
Dit is soms lastig voor de OR leden die in de werkgroep zitten i.v.m.
werk.
 Sommige jonge kinderen vonden de route lang. De route duurt
zeker een uur. Hierdoor kwam de verkoop pas na half acht op gang.
Hierdoor is er maar een uur de tijd om de spullen te verkopen.
Misschien volgende keer iets later afsluiten of de route inkorten.
 Er zijn heel veel verlengkabels nodig om alle lichtjes op de
speelplaats aan te maken. Dit ook omdat er gebruik gemaakt moet
worden van verschillende electriciteitsgroepen.
 Er was mooi versierd. Genoeg licht ook deze keer. Bedankt voor de
hulp van de hulpouders en de OR!
 Er was HEERLIJKE chocomel. Bedankt Fam Theelen!
 Er was genoeg gebak. De kinderen hebben de vrijdag allemaal nog
wat lekkers gekregen.
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9.

Carnaval
 Onderbouw: (28 februari)
Denise is het aanspreekpunt vanuit school. Vanuit de OR zijn dit Kim
en Rianne. Er heeft nog geeen werkgroep vergadering plaats gehad.
Het is nog niet zeker of er wel of geen thema is dit jaar. De kinderen
mogen in ieder geval zelf kiezen wat ze aantrekken. De OR en de
leraren moeten wel even overleggen over het optreden, zodat er
niet hetzelfde uitgezocht wordt. Ook goed overleggen waar precies
de traktatie en de ranja uitgedeeld dient te worden. Dit ook in
verband met de hoeveelheid ranja die nodig is.
 Bovenbouw: (1 maart)
Aanspreekpunt van school is Patricia
In week 6 vindt een vergadering plaats met de OR (groep 5 + 6)
Dit jaar zal de versiering soberder zijn. Germi zorgde hier altijd
voor. Donderdag 31 januari vindt de loting plaats van het
boerenbruidspaar. Wendy en Anuska zullen bij deze loting aanwezig
zijn. Vrijdagmorgen 1 februari zal het boerenbruidspaar bekend
gemaakt worden.
Het team heeft nog overleg over de toekomst van de carnaval op
school. Het leerling aantal neemt af en de onderbouw gaat ook op
vrijdagmorgen naar school. Het is dus nog niet zeker of er volgend
jaar weer een boerenbruiloft is. Misschien komt er een gezamelijke
viering.

10. Rondvraag/sluiting.
Angele, Lucie en Chantal T hebben een vraag.
 De belevingsactiviteit van groep 3 van vorig jaar is afgelopen
schooljaar niet doorgegaan. Dit zou ingehaald worden. Gebeurt dit
nog? Marga zal dit aan Axel doorgeven en hij komt hierop terug.
 De laatste versiering van de bühne was door het winkeltje niet goed
zichtbaar. Dit is erg jammer. De bühne zal de volgende keer
meegnomen worden in het thema van school. Hierdoor ontstaat er
een geheel. De hal en de bühne zal meer gebruikt worden door de
kinderen.
 De foam om de bühne te versieren is bijna op. Wil de werkgroep
bühne een lijstje maken van de kleuren die nodig zijn? Misschien
eens op ISY een bericht plaatsen wie ons daarbij kan helpen.
(sponsoren) Anders toch de school vragen om het te regelen.
Om 20.55 uur sluit Chantal de vergadering.
Sandra Rooyakkers,
Secretaris.

3

