Notulen vergadering Ouderraad/Oudervereniging Het Palet
Donderdag 6 september 2018
Aanvang 19.00 uur
________________________________________________________________________

1. Welkom en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering. Dit is de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar.
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
-

Een nieuwe ouder heeft zich aangemeld voor de ouderraad. Zij is vanavond voor de eerste keer
aanwezig.

3. Vaststellen Notulen
-

De notulen van de vergadering van 11 juni 2018 zijn akkoord. Deze zullen worden aangeboden aan de
directrice voor publicatie op de website.

4. Financieel overzicht 18/19
-

Het financieel overzicht voor het schooljaar 18/19 wordt doorgesproken.
Dit overzicht is op basis van 73 leerlingen. Iedereen gaat akkoord met de bedragen die gebudgetteerd
zijn.

-

De donatie van de Rabobank zal worden gebruikt voor het speelplein en buitenspeelgoed. Dit bedrag
is niet meegenomen in de begroting van de OR.

-

Aan de opbrengst van de verkoop van de hapjes tijdens de project week zal een duidelijk doel worden
gekoppeld.

-

Er zijn geen extra ouders/verzorgers aangeschoven bij deze vergadering om met de ouderraad van
mening te wisselen over de hoogte van de ouderbijdrage. De ouderbijdrage wordt in de vergadering
vastgesteld op € 27,50. Alle aanwezigen gaan hiermee akkoord. Binnenkort krijgen alle kinderen een
brief mee. ACTIE

-

De ouderbijdrage en de schoolreisbijdrage zullen dit jaar in één brief worden opgevraagd. Dit gebeurd
als proef om te kijken of het zo overzichtelijker is. De ouderraad is van mening dat het voor ouders op
deze manier prettig is omdat ze meteen een totaaloverzicht van de kosten hebben. Mochten ouders
gebruik maken van Stichting Leergeld, dan hoeven zij maar één keer een aanvraag in te dienen.

5. Vooruitblik geplande projecten
5a. Projectweek
-

De projectweek is van maandag 8 oktober tot en met vrijdag 12 oktober.

-

Het versieren van de school gebeurt op vrijdag 5 oktober.

-

Tijdens de afsluitavond op vrijdag 12 oktober zullen hapjes worden verkocht. De opbrengst van de
verkoop komt ten goede aan een nog nader te bepalen doel binnen de school.

-

Er zijn hulpouders nodig tijdens het versieren, de vossenjacht van woensdag 10 oktober en de verkoop
van de hapjes tijdens de afsluitavond.

-

De eerste bespreking met het team is op vrijdag 7 september.

5b. Sinterklaas
-

Sinterklaas zal de school bezoeken op woensdagochtend 5 december.

-

De Sint en pieten van vorig jaar zijn ook voor dit jaar weer vastgelegd.

-

Het boekje met daarin de verhaallijn van het Sinterklaasjournaal moet besteld worden. Aan de
directrice vragen of zij dit wil doen. ACTIE

6. Evaluatie afgeronde projecten;
6a. Schoolreis:
-

Het opstappen in de bus aan de Achterhoeksestraat was prettig.

-

De onderbouw is naar Speelboerderij de Vossenberg geweest. De kinderen hebben het erg naar hun
zin gehad. Alles is goed verlopen.

-

De bovenbouw is naar de Efteling geweest. Groepjes waren verdeeld over de begeleiding. De dag was
erg geslaagd en de kinderen hebben genoten.

6b. Musical en afscheidsavond
-

De locatie van de musical, de Agora, was heel erg geschikt. De decoratie kwam hier heel mooi tot zijn
recht.

-

De afscheidsavond werd dit jaar voor het eerst gecombineerd met de musical. Dit is erg goed bevallen.
Wel zal het afscheid na de musical nu plaatsvinden in de school en niet bij de Agora. Dat is wat
intiemer.

-

Er was dit jaar veel rumoer door kleinere kinderen die aanwezig waren.
Misschien volgend jaar een babysitter via/op school?
Ook was er veel toiletbezoek tijdens de musical wat als storend werd ervaren. Volgend jaar duidelijk
communiceren.

7. OR schooljaar 18/19
-

De onderbouw is reeds goed vertegenwoordigd in de OR. Met de toetreding van een extra ouder
hebben wij er weer een ouder uit de bovenbouw bij. Er is nog een vacature voor een
vertegenwoordiger vanuit de bovenbouw. Het team heeft de ouders hierover een mail gestuurd.

-

Het nieuwe lid is meegenomen in de verdeling van de projecten.

-

De data waarop de verjaardagen van de leerkrachten zullen worden gevierd worden nog doorgegeven
door het team. ACTIE

-

Juf Annelies zal namens het team voortaan weer aanwezig zijn tijdens de OR vergaderingen. Omdat zij
op de donderdagen niet op school is komt deze dag voor haar niet goed uit. In overleg zijn enkele

vergaderdata gewijzigd. De vergadering van donderdag 8 november is verplaatst naar maandag 6
november en de vergadering van donderdag 24 januari is verplaatst naar maandag 21 januari.
8. Rondvraag
-

Er wordt gevraagd naar de stand van zaken van de schoolshirts; de lijst met maten is reeds gemaakt.
Waarschijnlijk moest het logo nog worden aangepast. Er gaat bij de directrice geïnformeerd worden
hoe de stand van zaken is. ACTIE

-

Is het een idee om muziekmeneer Ronald te vragen voor muzieklessen op school? Annelies neemt dit
mee in het teamoverleg. ACTIE

-

Zijn er nog knutselmaterialen nodig? Dit zal worden nagevraagd. ACTIE

9. Sluiting
Volgende vergadering is op maandag 6 november 2018 aanvang 19.00 uur.

