Verslag Ouderraad 20 mei 2019
Agendapunt
1. Opening en
mededelingen
2. Post

Toelichting
--

Actie

--

3. Notulen vorige We stellen de notulen van 12 maart 2019 vast.
vergadering

4. Commissies

Schoolvoetbal
Veel animo, en een aantal sportiviteitsprijzen gewonnen!
De laatste dag was alleen niet goed georganiseerd. Het
draaiboek ontbrak, er waren ondervaren organisatieleden,
veel uitloop ed.
Vraag: waarom hebben we de tenues van Hapse Boys niet
gebruikt? De commissie: die maten van de shirts liepen te
veel uiteen. Bovendien gaf Linda aan dat als je het haar
vroeg, zij het leuker vond als de kinderen de shirts van de
Bongerd aandeden. Ze stelde voor alleen de (zwarte)
broekjes van Hapse Boys aan te doen. Dat past alleen niet
bij de blauwe shirts vd school.
We bespreken het nog een keer met Linda. Als we
concluderen dat we gaan voor de Bongerd shirts, dan
brengen we wel de shirts terug naar Hapse boys. Zij
kunnen ze dan voor een andere bestemming gebruiken.

Monique B.

Actie volgend jaar: witte broekjes bijhalen voor volgende
keer + onderstaande punten opnemen in de brief:
- als je je opgeeft om te rijden en je wordt
ingedeeld, moet je ook rijden. Dit ongeacht of er
ouders komen kijken. Je hebt dan ook de verantwoordelijkheid tot het einde van het toernooi.
- Rijden betekent ook dat je kinderen na afloop thuis
brengt.
Data schoolvoetbal volgend schooljaar:
1 april 7/8
8 april 6/7
15 april 3/4

Sportdag
Springkussen: was geregeld via de gemeente. Bleek
dubbel gereserveerd. We kijken nu of we het geld van de
inhuur van het andere kussen kunnen verhalen op de
gemeente. De gemeente wil dit niet omdat we zelf

Monique B.
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ervoor kozen om een ander kussen te regelen. Monique B.
blijft bellen naar de gemeente hierover.
Optie: voorstellen aan de gemeente om het kussen voor
volgend jaar te reserveren en dat die kosten dan voor de
gemeente zijn.
Evaluatie: o.a. kijken naar andere spellen. Suggestie: meer
spellen zonder (voet)ballen.
Pasen
Dit jaar hebben we kaas gehad via de boerderij van
Mooren, dat vonden de kinderen erg lekker. We hebben
via de commissie de fam. Mooren hiervoor bedankt!
Vuilnismannen/ Bongerddag
Heel veel lovende reacties! School heeft het idee om ook
emmers en (zacht) hout aan te schaffen om muziek mee
te gaan maken.
Aandachtspunt volgende keer:
• Programma eerder opvragen tbv hulpouders en invulling
vd dag
• Bij een niet dagvullend programma spreken we dit op
tijd af met het team
Schoolfotograaf
Goed verlopen.
We krijgen nog andere (nieuwe)achtergronden
toegestuurd van de fotograaf.
Schoolreis
28 juni. We vragen eerst de klassenouders, daarna vullen
we aan met OR leden.
Vragen/opmerkingen vanuit de school:
- Zijn er dit jaar polsbandjes? Suggestie van de
Ouderraad: gebruik hesjes. Koetje Boe gebruikt
ook hesjes en dat bevalt goed. Monique vraagt bij
het team of dit een goed idee is en peilt bij Linda of Monique B.
aanschaf door de school mogelijk is (Opmerking
Jessie: inmiddels sprak het team af dat de school
ouders vraagt om de kinderen oranje shirts aan de
te trekken voor de herkenbaarheid. De school
schaft dus geen hesjes aan).
- Het aantal kinderen is gewijzigd, naar 8 meer.
Rianne
Rianne checkt wat dit betekent voor het vervoer.
5. Inzet OR-leden Het is nu een paar keer gebeurd dat een lid van OR vrij
en hulpouders
nam voor een activiteit, terwijl de hulp niet meer nodig

Iedereen
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bleek. We spreken daarom af dat we voor (in?) de
volgende vergadering een jaarkalender maken met de
activiteiten + hulp die nodig is. Op die manier weten we
wanneer welke hulp nodig is en wie daar vanuit de OR in
ieder geval bij aanwezig is. Op basis hiervan kan iedere
commissie een eventuele extra ouderhulp vraag uitzetten
bij de school.

6. Rondvraag

Gesprek met raad van bestuur: vraag om inbreng
De school vraagt Monique dB (als voorzitter van de OR)
om deel te nemen aan een gesprek met de raad van
bestuur.
Afspraak: we mailen Monique met onze inbreng.
Tip: schoolgids naslaan en nagaan of je zaken zoals de
visie, terug ziet komen.
Financien
Jaaroverzicht 2017-2018 en 2018-2019: John stuurt deze
nog door.

Iedereen

John

Kerstviering
Linda: Hoe lang is het geleden dat het kerstdiner al
geweest? Dit i.v.m. de jaarplanning. We hebben kerst 2
jaar overdag gevierd. In schooljaar 2020-2021 kunnen we
het kerstdiner in de avond organiseren.
Stickers
Jessie heeft ronde stickers in diverse kleuren. Wie hier
gebruik van wil maken, laat het maar weten. Mag ook
voor activiteiten buiten school.
Samenstelling Ouderraad
Na volgend schooljaar verlaten 2 leden de Ouderraad
(Joyce/Rianne). We hebben daarom nieuwe leden nodig.
Voor volgend jaar: er is 1 ouder geïnteresseerd om deel te
nemen aan de Ouderraad. Daarnaast is er nog iemand
gevraagd door Joyce. We doen ook een oproep, om zo alle
ouders de kans te geven om deel te nemen.
Als we nieuwe leden hebben, bekijken we ook de
verdeling van commissie. De
Sportdagcie kan er in ieder geval 1 persoon extra bij
gebruiken.
Jessie: oproep vd OR doorsturen aan Monique.

Jessie
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