Oudervereniging
O.B.S. de Tjotter
Notulen Commissies/Oudervereniging 03 november 2014, 20.00 uur. Locatie:Tjotter
Aanwezig:

Afwezig:

Sacha Gaus, Richard Blokland, Serena Splinter, Jose Fautoeboen, Mathijs
Boersma, Mandy Smits, Rolien Rotensen, Julietta Balabrega, Döne Özen,
Judith van Beurden, Ellen Kampshoff, Necla Cakar, Bianca Pol, Sandra de
Voor, Danielle Markus, Marleen van Wijk, Wendy Neeskens, Dhr. Laurier? ,
Jolanda Rohlof.
Cynthia Plomp, Yvette Bakker.

1) Opening vergadering

Sacha opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld.
2) Mededelingen

Er zijn veel nieuwe gezichten. We doen een kort voorstelrondje.
Judith geeft aan dat de kerstcommissie niet goed loopt. Zij liep 29 oktober school
binnen terwijl daar de vergadering van de kerstcommissie bezig was. Judith, Döne en
Necla zijn niet uitgenodigd voor die vergadering terwijl zij wel in de commissie zitten.
José en Richard geven aan ook alleen bij die, de tweede vergadering, aanwezig te zijn
geweest en dat de leerkrachten waarschijnlijk van het eerste lijstje ouders is uitgegaan
bij het uitnodigen voor de tweede vergadering.
Na de laatste vergadering is het nieuwe lijstje met commissieleden vanuit de
oudervereniging wel naar Astrid gestuurd en zou dus bekend moeten zijn bij de
leerkrachten. Tevens wordt aangegeven dat de vergaderingen voor de kerstcommissie
allemaal overdag zijn gepland. Ook dit is niet conform de afspraak die met Astrid is
gemaakt. Dat zou om en om, overdag en ’s avond moeten. Dit punt wordt
meegenomen naar het overleg met Astrid.
3) Ingekomen post

Er is geen ingekomen post.
4) Notulen vorige vergadering

Er bestaat discussie over punt 10 in de notulen van de vorige vergadering. Sacha geeft
aan dat er geen namen zijn genoemd in de notulen en dat wat er besproken is netjes
verwoord staat. Er wordt aangegeven dat er niet akkoord kan worden gegaan met de
notulen zoals die er nu liggen, dat wat er staat niet compleet is, dan wel moet worden
aangepast. Afgesproken wordt dat dit punt niet verder wordt besproken in de
vergadering maar dat er een aparte bespreking plaats moet vinden met de betrokken
personen.
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Voor het overige zijn de notulen van de vorige vergadering vastgesteld.
5) Actielijst
 De machtigingen zijn uitgedeeld en er is al aardig wat response.


Sinterklaas kan van de actielijst af.



Richard is bezig met de brief voor de nieuwe ouders.



Type cursus: dit punt wordt meegenomen naar het overleg met Astrid.



Tekenfund: de actie loopt, er wordt deze week getekend door de kinderen.



Er wordt nogmaals de oproep gedaan om met de commissies binnen de
begroting te blijven.



De opbrengst van de boekenmarkt is € 390,90.



Bags to School staat op de begroting voor € 420,-. De opbrengst van de eerste
ronde is € 243,-. In april volgt er nog een tweede ronde.



Richard is druk met de sponsoring van de kerstmarkt. Hij geeft aan dat er
minder bedrijven bereid zijn. Mandy geeft aan dat hij de lijst met sponsoren
van 2012 bij Laura en Sabine op kan vragen en dat zij de connecties hebben.
Richard gaat dit punt bespreken met Laura en Sabine, daarna kan er eventueel
een oproep in de info.



Gaan we de thermometer nog introduceren? Matthijs geeft aan dat hij schetsen
heeft gemaakt. De ouders van de kinderen uit de bovenbouw komen minder op
school. Het idee is dan ook om de thermometer op te nemen in de info.

6) Overlegpunten Bestuur/Directie
 Een evaluatiegesprek met Astrid ten aanzien van de kampen heeft

plaatsgevonden. Astrid heeft aangegeven iets te gaan doen met de informatie
die zij uit dit gesprek heeft gekregen.
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Op basisschoolnet is een groep ov aangemaakt. Matthijs blijkt de groep niet te
hebben aangemaakt. Matthijs geeft aan dat hij zich erin gaat verdiepen hoe
leden toegevoegd kunnen worden en hoe er berichten kunnen worden geplaatst
door de leden van de ov.



Er wordt aangegeven dat het uploaden van fotobestanden op basisschoolnet
een drama is en dat de link die men in de mail ontvangt maar 1 keer geopend
kan worden. Dit punt zal mee worden genomen naar het overleg met Astrid.



De huiswerkopdracht is benoemd door Astrid in de teamvergadering geeft
Matthijs aan. Hij zal dit punt bespreken met Astrid.



De maandsluiting is in 2 keer aangeboden. De kinderen vonden het erg leuk.
De ouders van de groepen die optreden mogen bij de maandsluiting aanwezig
zijn.



Het idee van een digibord in de hal is wegens ruimtegebrek van de baan.



Het punt van de camera’s kan van de lijst af.

Projecten:


Astrid heeft aangegeven dat zij verkeer ook niet als project ziet. Begin volgend
schooljaar zal er een nieuw project van start gaan. Dat project zal nog worden
gekozen. De ov houdt vast aan het thema “onderwaterwereld”. Na het project
“ik lekker fit” zal een begin moeten worden gemaakt met de voorbereidingen
van het nieuwe project.



Eind deze week zijn de data voor de uitjes definitief. Deze data kunnen daarna
met de ov gecommuniceerd worden.



De opbrengst van de tekenfund is voor tablets.



De leerkrachten houden een lijst bij van actieve ouders. Het idee is om iets te
doen voor deze ouders.



Naar aanleiding van de ouderparticipatiedag is het idee om te brainstormen
over hoe de ov 3.0 vorm gegeven kan worden ontstaan. Er zijn ouders die
willen helpen maar niet in de ov willen. De bibliotheek heeft ook mensen
nodig. Het idee is om mensen persoonlijk te benaderen.

7) Jaarplanning

Het innen van de ouderbijdrage gaat in januari gebeuren.
8) Planning voor de info

Jolanda zal een stukje schrijven over de tekenactie en Serena zal een data reminder
schrijven ten aanzien van het versieren voor sint en kerst en het weghalen van de
versieringen.
9) Financien

Alle uitgaven tot nu toe zijn onder budget.
10) Stand van zaken commissies

Sintcommissie: deze commissie loopt
Kerstcommissie: is eerder in de vergadering besproken
Projectcommissie: starten met het project na de kerstvakantie
Avondvierdaagse: op dit moment niet van toepassing
Kinderboekenweek: op dit moment niet van toepassing
Afscheid groep 8: op dit moment niet van toepassing
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Koningsspelen: op dit moment niet van toepassing
11) Rondvraag en sluiting
 Bianca geeft aan dat haar buurvrouw in de ov wil, maar deze vergadering niet

kon bijwonen.


José vraagt wie er actie gaat ondernemen ten aanzien van de kerstcommissie.
Richard zal de leden van de kerstcommissie mailen over de overlegdata.
Matthijs geeft aan ook actie te zullen ondernemen.



Judith vraagt wanneer er gecommuniceerd is dat de kinderen op woensdag om
12.30 uur vrij zijn nu zij hier niets van wist. Er wordt aangegeven dat dit in de
info heeft gestaan.



Meneer waar ik de naam niet van weet geeft aan dat hij basisschoolnet niet
meer leest. Hij kan de bijlagen niet openen en de agenda is niet gevuld. Sacha
geeft aan dat hij daardoor wel relevante informatie mist dus dat het wel
belangrijk is, maar dat dit punt over basisschoolnet ook wordt meegenomen
naar het overleg met Astrid.

Sacha sluit de vergadering
Volgende vergadering is op 2 december 2014 om 20.00 uur.
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