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Verslag ouderraadsvergadering d.d. 6 maart 2017
1

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.10u.
Aanwezig: Hermien Baltes, Judith Potman, Patricia van der Grift, Brigitta Krisman, Denise Kruijt en
Dionne Tomassen.
Afwezig: Quirine Faber, Veroni Eichelsheim, Margreet van der Does.

2.

Notulen vergadering 19-01-2017 en ALV (13-10-2016).
Notulen vergadering 19-01-2017 worden goedgekeurd. Notulen ALV worden na een paar kleine
aanpassingen ook goedgekeurd. Ze komen op de website.

3.

Ingekomen stukken
Automatische machtigingen, offerte voor schoolshirts en een rekening liggen in het postvak. Deze
worden door de desbetreffende personen in behandeling genomen.

4.

Financieel
Stand van zaken automatische incasso (2015-2016):
Er staat nog 1 sessie open, die gaat er als het goed is binnenkort uit. Er komt geld binnen, dus de
rest loopt.
Stand van zaken automatische incasso (2016-2017):
Alles in ingevoerd en moet gaan lopen. Het is nog steeds veel werk en er wordt hulp aangeboden bij
de verwerking van de tweede ronde.
Vanuit de OR zien we nog steeds voordelen tegenover het oude incasseren.
Er wordt wel een opmerking gemaakt over de planning, omdat het in januari afgeschreven zou
worden en nu al maart is, en daar wordt afgesproken dat er eerder gestart gaat worden met het hele
proces zodat het, hopelijk met medewerking van de bank, iets vlotter kan.

5.

Verslag van het team
-

-

-

-

-

6.

BAG TO SCHOOL (WEBSITE; HTTP://BAG2SCHOOL.NL/HOE-HET-WERKT): Er is gekeken of dit
iets is (ter vervanging van OPA-actie). Inmiddels is de school aangemeld en is de eerste inzameling
waarschijnlijk in mei. Meer informatie volgt in komende info.
Schoolshirts; Offerte is binnen en nu worden de puntjes op de i gezet.
St Bavo kerk: De kerk bestaat 100 jaar. Er zijn diverse activiteiten om geld in te zamelen voor de
restauratie van gebrandschilderde ramen. Er zijn verschillende ideeën vanuit het team gekomen,
meer informatie volgt zodra meer duidelijk is.
Olifantenexcursie: Groep 5 en 6 gaan 30 maart naar dierenpark Amersfoort , deze dag staat in het
teken het programma Leven en dood van olifanten en Zoo. Hiertoe zijn ze uitgenodigd door Yarden
via een ouder van onze school.
Beweegteam: In samenwerking met Rik Louw en het beweegteam spannen we ons de afgelopen
jaren in voor een goed gymaanbod voor alle leerlingen van de Notenbalk. Daarnaast proberen we
ook een gezonde leefstijl te promoten, oa door lessen Lekker in je lijf. Wanneer we deze aspecten
kritisch bekijken komen we een heel eind richting de criteria van certificering voor de gezonde
school. Op dit moment zijn we als directie en beweegteam aan het kijken of certificering een optie
is.(was in beleidsplanning opgenomen) Mogelijk zal dat het jaar van invoering 5 gelijke dagen
model / alle kinderen lunchen op school een mooi aanknopingspunt zijn om dit op te pakken.
Schoolapp: Dit is opgepakt door meerdere directies van Kalistoscholen en de stichting stuurt aan op
1 soort app. Meer info volgt.

Afgelopen en komende activiteiten
Carnaval (op school): In verband met nieuwe leden was er wat onduidelijkheid met de inkopen,
maar alles is gelukt en de dag was geslaagd.
Carnaval (optocht): ook vanuit de OR de complimenten voor de karren. Er kwam 1 opmerking voor
de organisatie en deze wordt doorgespeeld naar de carnavalscommissie.
-

-

Pasen: De inkopen worden gedaan.
Communie: 21 mei is de eerste Communie. Er doen vanuit de Notenbalk 6 kinderen mee uit groep
4. (In totaal zijn er 19 kinderen) Deze krijgen zoals gebruikelijk tijdens de dienst een kaartje door de
bus.
Avondvierdaagse: Binnenkort is er een 1e vergadering met de A4D-commissie waar een OR lid de
directie vergezeld. Terugkoppeling volgt.
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7.

Schoolshirts
Er zijn proefshirts aanwezig en de leden van de OR spreken hun voorkeur uit. Verder wordt
besproken of het een optie is de shirts in schoolbeheer te houden ipv uit te delen aan de kinderen
ivm wasbeleid (kleurverschil).

8.

Kerstbomen
Er is nav het oproepje in de info geen reactie gekomen. Er wordt nog een laatste poging gedaan ze
ergens onder te brengen en anders moeten ze verdeeld worden.

9.

Rondvraag
De verkeersveiligheid komt wederom ter sprake. Er is al een heleboel ondernomen en het ligt nu bij
het VVN. Er hebben afgelopen week twee boa’s gestaan. Verder lijkt het de weg van de langste
adem te zijn.
Er wordt een opmerking gemaakt over de komst van statushouders in nieuwbouw op de oude
schoollocatie. Er is echter weinig over bekend, dus wordt het verder ter info aangenomen.

10. Sluiting
De vergadering wordt om 22.00 u afgesloten.
Vergaderdata schooljaar 2015-2016

Dag
Maandag
Vrijdag
Maandag
Donderdag
Maandag
Donderdag
Maandag
Donderdag
Maandag

Datum
5 september 2016
9 september (Inpakken schoolreisje)
3 oktober 2016 + voorbereiding ALV
13 oktober 2016 ALV
14 november 2016
19 januari 2017
6 maart 2017
11 mei 2017
19 juni 2017
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