OR Vergadering OBS Wonderwijs schooljaar 2017-2018

Notulen
OR vergadering
dinsdag 7 november 2017
Aanwezig: Edwin, Pattie, Chantal, Rianda, Bertine, Sandra, Ilse, Astrid, Diana, Mianda
afwezig: Patrick
Opening
 Welkom voorzitster: Diana
 Notulist: Mianda
 MR niet aanwezig
 Team aanwezig: Agnes, Jac
Notulen vorige vergadering dinsdag 13 juni 2017
 Opmerkingen.
Financiën / begroting 2017-2018
 1720 euro is gestort, we missen nog van 64 kinderen de ouderbijdrage. We doen een
herinnering uit met vermelding van datgene waar we het geld voor gebruiken.
Mailbox
 Toelichting Sandra
 Een mail van Annette over het verkeer: de kruising dorpsweg/van engelenweg is een lastige
kruising. Annette is ermee bezig om te regelen dat er wordt gecontroleerd door politie in
burger. Ook de kruising bij Koster is lastig. Hierover is bericht gedaan door Maarten.
Evaluatie
 Groepenshow: er is een vraag geweest over de groepenshow over waarom groep 1 t/m 4 er
niet bij was. Het onderwerp van de groepenshow was aansluitend bij de kinderboekenweek
en kon in dit geval te spannend/eng zijn voor de jonge kinderen.
 Schoolfotograaf: veel enthousiaste reacties. Wisselende reacties over de
groepsfoto/panorama. Ook de achtergrond is wisselend ervaren. Sommige mensen hadden
het idee dat het te wit was (ook in combinatie met blond haar). Heel leuk dat er
verschillende poses waren en het verliep overdag heel vlot en ontspannen. Voor de
fotosessie van volgend jaar worden de wensen met de fotograaf vooraf weer besproken.
 Ouderavond: was leuk! Opvallend was de wisselende opkomst per groep. Misschien leuk als
er ook een interactief deel is in groep ipv veelal vertellen door lkr/luisteren door ouders?
Misschien ook leuk om tijdens een ouderavond iets te vertellen over het gebruik van
chromebooks en Ipads.
OR ingekomen punten
 Pleinwacht
Het is voor een aantal ouders niet duidelijk dat er om 8.15u geen pleinwacht meer is. Wat
gebeurt er met kinderen die zelf naar school gaan? Gaan zij allemaal direct naar binnen?
Diana neemt dit op Maarten.
 geld sponsorloop: toelichting Diana: het geld wordt gebruikt voor nieuwe shirts. Er wordt
ook een gedeelte besteed aan een fotoalbums voor groep 8. Dit was niet in de brief vermeld.
Elke ouder krijgt hiermee te maken als hun eigen kind in groep 8 zit.
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 Sponsorloop: toelichting Sandra en Bertine: loopt volgens planning.
 Sinterklaas: toelichting team Agnes, OR Mianda, Rianda, Sandra, Bertine:
Loopt volgens planning. Schoenzetten is vrijdag 24 nov. woensdag 29 nov worden er
speculaaspoppen versierd. De inpakavond doen we dit jaar niet. De werkgroep voor de Sint kleedt
de hal en entree aan. De leerkrachten versieren in week 47 zelf hun eigen lokaal. Voor hulp bij het
spelcircuit wordt een oproep gedaan via Social Schools. Groep ½ is dinsdagmiddag 5 dec vrij.
Groep 3-8 heeft continuerooster tot 14 uur.
Kerst: toelichting team Jac, OR Pattie
20 dec. Kerstdiner in de klas en het idee is ontstaan om vooraf een lichtjestocht door de wijk te
doen. Leuk idee maar vergt veel voorbereiding. Goed nadenken over de route en het verloop en
begeleiding! De knutselochtend is op woensdag 13 dec. Gang/school versieren is op
woensdagavond 7 dec.
 Lampionwagen: Maarten heeft een oproep op de app gezet. We zoeken 2 mensen die de boel
gaan coördineren.

Mededelingen MR
 geen mededelingen
Mededelingen team
 Wat zijn de ervaringen met de app Social Schools? Over het algemeen positief, het werkt
vlot en je bent snel op de hoogte. Nadeel is dat als je reageert op een bericht dat iedereen dit
bericht dan kan lezen. De functionaliteit van privéberichten is nog in ontwikkeling.
 Er zijn 2 studiemiddagen geweest over de overgang met groep 2 naar groep 3.

Rondvraag
Geen vragen
Volgende vergadering 16 januari, lekkers: Edwin
Vergaderdatums:
16 januari 2018 (aanwezig vanuit team Geanne, bespreken projectweek)
13 maart 2018 (aanwezig vanuit team Jac, bespreken pleinfeest)
17 april 2018 (aanwezig vanuit team Bert, bespreken pleinfeest)
26 juni 2018 (aanwezig vanuit team Maarten)
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