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 11 september 2019.
Aanwezig:

Dorien, Diana T, Diana K, Rianne, Kim, Vera, Chantal H, Chantal T,
Sandra, Wendy, Anuska, Angele, Marga en Axel

Afgemeld:

Lonneke, Lucie en Hannie

1.

Opening en vaststelling van de agenda
Chantal T opent de vergadering. Er wordt tijdens de vergadering nog een
agendapunt toegevoegd, namelijk evaluatie van de ouderavonden
(agendapunt 12)

2.

Welkom nieuwe OR-leden
Dorien van Herten is het nieuwe OR lid namens groep 1. Ze is moeder van
Tren (groep 1B) en Duuk. Binnenkort komt er een bericht op ISY waarin
zij zich voorstelt. Er heeft zich helaas niemand anders aangemeld. Mocht
er nog iemand interesse hebben dan kunnen jullie contact opnemen met
een van de leden van de OR.

3.

Notulen van de vergadering van 24 juni
Blz 2: notulen MR. Is er al reactie vanuit de MR over het waterpunt?
Antwoord: Nee, er is nog geen reactie vanuit de MR.

4.

Ingekomen / uitgegane stukken
In: geboortekaartje Arjen (zoontje Diana K)
Uit: Notulen

5.

Mededelingen van het dagelijks bestuur
Er is een mail binnengekomen van een ouder dat het lastig is dat niet alles
digitaal geregeld kan worden. (bv: AVG verklaring, Kern Gezond en
betalingen van bijvoorbeeld het schoolreisje) De school begrijpt dit. Zij
proberen de dingen zoveel mogelijk digitaal te doen, zoals de verklaringen.
De verklaring van Kern Gezond is echter iets wat buiten de school om
gaat. Daarom moet dit op papier. Digitaal betalen blijft ook een
bespreekpunt. De kosten van iedere transactie via ISY is 50 cent. Deze
zullen dan op de ouders verhaald worden. Als iemand een manier weet om
digitaal te betalen, zonder dat dit veel extra controlewerk of kosten met
zich meebrengt mag dit melden.

6.

Mededelingen van de teamleider
 Tijdens de boekenweek komt er een soort boeken ruilbeurs. Ieder
kind mag boeken die ze thuis niet meer lezen en er nog goed
uitzien, meenemen naar school. Het kind mag zich dan een ander
boek uitzoeken om thuis te lezen. Deze ruilbeurs vindt plaats op
vrijdagochtend 11 oktober.
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De directeur van SPOLT komt op bezoek en wil graag spreken met
ouders uit de OR. Dit gesprek vindt plaats op donderdag 3 oktober.
De T-shirts van SANDart waarvan de naden los gaan, kunnen terug
gebracht worden. Deze worden dan vervangen. De OR kijkt alle Tshirts na en Anuska zal deze dan naar SANDart brengen.
De school wil graag een leesplein maken van een leslokaal wat nu
niet gebruikt wordt. De school vraagt de OR hierbij mee te denken
samen met een leerkracht. Vanuit de OR zullen dit Rianne, Chantal,
Vera en Wendy zijn.
De brief voor de vrijwillige ouderbijdrage is uitgedeeld. Vanaf
volgend schooljaar krijgen alleen de oudste uit een gezin die hier op
school zitten de brief. Sommige ouders hebben nu 3 brieven
ontvangen.
Sommige ouders hebben gevraagd waarom het schoolreisje op
verschillende dagen is. Dit komt omdat de grote touringcar alleen
op maandag beschikbaar is en Bobbejaanland in september alleen
op vrijdag, zaterdag en zondag geopend is. Groep 1 t/m 4 gaan aan
het einde van het schooljaar op schoolreis. Zeker voor de kleinste is
het begin van het schooljaar al spannend genoeg.
De Wc’s zijn nu opgeknapt en klaar. De nieuwe gespreksruimte is
ook bijna klaar.
De ouders is gevraagd zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar
school te komen. Zodat gevaarlijke verkeerssituaties zoveel
mogelijk worden voorkomen. Sommige ouders hebben ook
aangegeven dat ook onderaan bij het fietspad aan de Kwir
gevaarlijke situaties zijn.
De AVG verklaring hoeft niet meer ieder jaar opnieuw ingevuld te
worden. De ouders kunnen wel ten alle tijden deze verklaring op ISY
aanpassen.
De school is bezig om een nieuw soort rapport samen te stellen. De
werkgroep heeft de leraren nog niet geïnformeerd over het nieuwe
rapport. De datums voor de rapportbesprekingen zijn daarom ook
nog niet bekend.
Er zijn verschillende meldingen gekomen dat naast het fietspad veel
brandnetels staan. De school heeft hiervan melding gedaan bij de
gemeente. Er zou actie worden ondernomen vanuit de gemeente.

7.

Notulen MR
De nieuwe schooltijden zijn bij de basisschool in Roggel gestart. Dit jaar
zal er waarschijnlijk ook in Neer weer een peiling komen over de
schooltijden.

8.

Terugblik schoolreisjes groep 5 en 6
De kinderen uit groep 5 en 6 zijn naar Toverland geweest. Doordat de data
van de schoolreisjes bij de laatste OR vergadering nog niet bekend waren,
was er enige onduidelijkheid wie mee zou gaan. Nu gaan sommige OR
leden 2x en gaan er meer ouders mee dan nodig (Bobbejaanland). Het is
de bedoeling dat de OR leden van de betreffende groepen meegaan,
eventueel aangevuld met andere leden. Dit zal dan ook in het
huishoudelijk reglement worden opgenomen. Maar alles is goed verlopen
en het was lekker rustig, wat voor de kinderen erg fijn was. Vanuit de OR
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zijn Wendy, Chantal H en Diana T meegegaan. Er is echter geconstateerd
dat er na afloop foto`s op Facebook stonden van het schoolreisje. De
school zal in het vervolg alle ouders die meegaan met een activiteit
vertellen dat het verboden is i.v.m. de AVG om foto`s op social media te
plaatsen.
9.

Schoolontbijt.
Het schoolontbijt is op dinsdag 5 november. Volgende vergadering graag
aangeven of je kunt helpen.

10.

Sinterklaas.
Groep 4 en 8 zijn aanspreekpunt. Sinterklaas komt aan op school op 29
november. De kinderen van de bovenbouw ook mee laten kijken bij de
aankomst. Sinterklaas zal dit jaar geen cadeautjes meer geven aan ieder
kind. In plaats hiervan zullen de klassen ieder een cadeau van 50 euro
mogen uitzoeken.

11.

Aanspreekpunt bühne en allergie kinderen.
Diana T, Diana K en Chantal H blijven aanspreekpunt voor de Bühne. Ze
vinden dit leuk en zullen aangeven wanneer iemand anders het stokje over
mag nemen. Rianne blijft aanspreekpunt voor de allergie kinderen.

12.

Bespreking ouderavonden
Groep 1 en 2: Dit jaar was de ouderavond anders. De kleuters moesten
mee. Ze kregen een blad met foto`s en moesten zo uitleggen aan de
ouders wat ze op school doen (speurtocht). De kleuters vonden het heel
leuk om te doen. Ouders waren ook enthousiast. De opkomst was veel
groter.
Groep 3: Juf José verteld heel enthousiast. De opkomst was goed. Ook
leuk dat het verhaal met foto`s duidelijk werd gemaakt. Het was alleen
erg heet in de klas.
Groep 4: Het was heel informatief. De lijsten om je op te geven voor
activiteiten gingen tijdens de ouderavond rond. Hierdoor hebben zich
meerdere ouders opgegeven. Bij sommige groepen werd dit na afloop
gedaan. Hierdoor vielen de opgaven tegen.
Groep 5: volgt
Groep 6: volgt
Groep 7: Was informatief en ook hier de lijsten na afloop.
Groep 8: volgt

13.

Rondvraag / sluiting.
Angele en Kim hebben een vraag.
 Komt er ook nog een foto op te hangen van de nieuwe winnaars van
het kinjer OLS? Die foto van de andere winnaar is geschonken door
de fotograaf. Maar het is wel een goed idee om van deze groep ook
een foto op te hangen.
 Groep 8 wil ook graag op schoolreis. Is het misschien mogelijk om
ze een leerzame excursie te laten doen? Het team vindt dit niet
nodig, omdat deze groep al een aantal excursies heeft gedurende
het jaar. Dit zou ook weer extra kosten met zich meedragen.
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Meester Peter staat geregeld voor de klas in groep 8. Kan hij zich
voorstellen? Meester Peter zal zich voorstellen op ISY.

Om 21.00 uur sluit Chantal T de vergadering.
Sandra Rooyakkers,
Secretaris.
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