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 maart 2019.
Aanwezig:

Diana T, Diana K, Rianne, Kim, Vera, Lonneke, Chantal H, Sandra
Anuska, Angèle, Hannie, Axel en Marga.

Afgemeld:

Chantal T, Lucie, Wendy, Cindy en Cherielle.

1.

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

2.

Notulen van de vergadering van 17 januari 2019.
De notulen zijn goed gekeurd.

3.

Ingekomen/uitgegane stukken
Uit: Notulen, geboortekaartje zoontje Axel, felicitatiekaartje zwangerschap
Diana K.
In: Reclame

4.

Mededelingen van het dagelijks bestuur.
De ouders van groep 8 zullen geïnformeerd worden om op huisbezoek te
gaan bij de zieke leerling uit groep 8. Zij mogen een cadeautje meenemen
van 5 euro.

5.

Bespreking huishoudelijk reglement.4
Er komen enkele opmerkingen. Tevens zullen de koningsspelen
toegevoegd worden. De nieuwe versie van het huishoudelijk reglement zal
de volgende keer weer besproken worden.

6.

Mededelingen van de teamleider.
 Axel bedankt de OR nogmaals voor alle hulp!
 Axel bedankt de OR voor het kaartje voor de geboorte van zijn
zoontje Dane.
 Tijdens de studiedag (13 maart) is de middentoets geëvalueerd.
Verder is de professionele cultuur besproken. Hoe geef je op de
juiste manier feedback en stel je de juiste vragen.
 De vervangingen bij zieke leerkrachten is een ramp. Het is erg lastig
om iemand te vinden. Tot nu toe is het nog gelukt doordat
leerkrachten die eigelijk vrij waren inspringen. Maar of dit in de
toekomst nog lukt is nog maar de vraag.
 SPOLT is bezig met de ontwikkeling van een nieuw schoolplan. Dit
plan geldt voor de duur van 4 jaar.
 Er zullen weer tennisclinics komen voor de groepen 3 t/m 5. Deze
zullen op 4 maandagen plaats vinden.
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Op zondag 24 maart zal de eindpresentatie plaats vinden van het
muziekproject van music home in de haammaeker. De kinderen van
groep 4 en 5 zullen hieraan deelnemen.
Het inschrijven op ISY voor de oudergesprekken zal weer gestart
worden. Het eerste zullen de tijden in de middag vrij gegeven
worden. Daarna pas de avonduren. Kinderen zijn van harte welkom
tijdens de oudergesprekken.
Er is een gesprek geweest met de fotograaf. Hij neemt de klachten
serieus. Hij was tijdens het foto`s maken zelf niet aanwezig door
persoonlijke redenen. Hij heeft ook gezegd dat ze met iets nieuws
bezig waren. Meer info hierover volgt nog.

7.

Notulen MR.
Er is nog geen notulen.
Dinsdag 12 maart is een vergadering geweest.

8.

Terugblik carnaval onderbouw.
Het was een gezellige middag die zo voorbij was. De chips en ranja zijn
buiten uitgedeeld. De kinderen hebben allemaal een optreden verzorgd
binnen op het podium. Buiten was het tijd om te hossen. De schoolraad
was hierbij aanwezig.

9.

Terugblik carnaval bovenbouw.
Op vrijdag 1 maart was de kinjer boerenbruiloft. Dit jaar was er meer hulp
van de OR nodig. Vooral in de voorbereiding. De OR moest dit jaar zelf
voor de aankleding van de zaal zorgen. We hebben van Sandra en Diana T
diverse spullen geleend. Wendy heeft gezorgd voor de boerenkool via
firma Mertens. Van de vader van de kinjer boerenbruidegom hadden we
stro geleend. Deze moet echter in plastic verpakt worden.
Vanuit de OR moet geen roggebrood meer besteld worden als cadeau. Dit
wordt door de kinderen bijna niet gegeten. Voor sommige uit de OR was
het niet duidelijk of ze nu wel of niet moesten helpen. De hulpouders zijn
via school geïnformeerd over waar en tot hoe laat ze op een post moesten
staan. Dit moet de volgende keer duidelijker.
Het was een geslaagde middag. De hulpouders vonden het ook erg
gezellig. De belangstelling uit het dorp / school wordt minder. Doordat er
minder kinderen op school zitten, zijn de kosten voor school relatief hoog.
Het is misschien ook nog een idee om heel duidelijk op ISY te vermelden
dat ALLE kinderen welkom zijn. Ook de kinderen uit groep 1 t/m 4 met
begeleiding. Verder moet ook duidelijk vermeld worden dat de kinderen
geld mee mogen nemen om iets te kopen. De school beraadt zich nog over
de invulling van carnaval volgend jaar. Misschien zijn er mogelijkheden om
de kinjer broerenbruiloft samen met de jeugdcarnaval te organiseren.
Wendy heeft hierover met Jack E gesproken. De jeugdcarnavalsvereniging
neemt dit punt op in een vergadering. Het zou zonde zijn dat de kinjer
boerenbruiloft verdwijnt!
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10.

Pasen.
Dit vindt plaast op donderdag 18 april. De leden van groep 1 en 5 zijn
aanspreekpunt. De aanwezige OR leden (liefst 3) zorgen samen met groep
8 voor het verstoppen van de eieren. De kinderen van groep 1 t/m 3
mogen deze dan per klas gaan zoeken. Axel regelt de paaseieren en de
wei om in te zoeken. Alle kinderen zullen ‘s middags ranja en een
paaskoekje krijgen. De OR leden van groep 1 en 5 zorgen hiervoor.

11.

Communie
De communie is op donderdag 30 mei. De bloemen worden via de
werkgroep communie geregeld. De leden van de OR zorgen dat de
bloemen aan de communicanten gegeven worden. Enkele OR leden
hebben ook een communicant en zorgen zelf ervoor dat deze uitgedeeld
worden. De banken in de kerk zullen door Vera en Sandra gereserveerd
worden.

12.

Koningsspelen
Dit jaar zal dit op vrijdag 12 april zijn. ‘s Morgens zal er eerst een ontbijt
zijn. Groep 1 t/m 4 zullen op school blijven en oud-hollandse spelletjes
spelen. Groep 4 zal niet samengevoegd worden met groep 1 t/m 3. De
groepen 5 t/m 8 gaan naar het sportveld en zullen kennismaken met
verschillende sporten. KVW zal dit jaar niet meer voor mankrachten
zorgen, alleen voor de materialen. De OR zal de spelletjes klaarleggen en
uitleggen aan de hulpouders.
Rianne en eventueel Angèle halen de ontbijtdozen op bij de Jumbo in
Heythuysen op donderdag 11 april. Ze halen de vouchers hiervoor op bij
Marga. Sandra regelt de andere spullen die nodig zijn de Jumbo.

13.

Hulp OR bij realisatie waterpunt (juf Annelies)
De school wil misschien een waterpunt maken op school. De OR is hiervoor
gevraagd om dit te onderzoeken en eventueel een bijdrage aan te leveren.
De OR wil eventueel wel een eenmalige donatie doen. Dit kan nog van het
geld dat over is uit de rabo award (craddle to craddle). Maar het is de OR
niet helemaal duidelijk wat nu exact verder van ons verwacht wordt. Dit
zal worden nagevraagd bij de leden van de MR. De volgende vergadering
wordt hier op terug gekomen.

14.

Rondvraag/sluiting.
Marga heeft een mededeling.
 De schoolreizen zijn dit jaar op 6 juni. Dit kan iedereen bij deze al in
de agenda zetten.

Om 21.05 uur sluit Anuska de vergadering.
Sandra Rooyakkers,
Secretaris.
(volgende vergadering: maandag 13 mei)
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