Notulen vergadering Ouderraad/Oudervereniging Het Palet
Maandag 5 november 2018
Aanvang 19.00 uur
________________________________________________________________________

1. Welkom en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering.

2. Mededelingen en ingekomen stukken.
-

Een nieuwe ouder is vanavond voor de eerste keer aanwezig bij de vergadering. Hij
zal de OR komen versterken.

3. Vaststellen Notulen
De actiepunten van de notulen van de vergadering van 6 september 2018 zijn worden
doorgesproken:
-

De brieven voor de ouderbijdrage zijn inmiddels met de kinderen meegegeven naar
huis. Dit komt bij agendapunt 4 verder aan bod.

-

De verhaallijn van het Sinterklaasjournaal is besteld en inmiddels ook binnen.

-

De data waarop de verjaardagen van de leerkrachten worden gevierd moeten nog
worden ingepland. ACTIE.

-

Het actiepunt van de schoolshirts zal verder worden besproken bij agendapunt 4.

-

Het idee van de muzieklessen van Muziekmeneer Ronald dient nog verder te worden
uitgewerkt. De kosten hiervan dienen eerst te worden opgevraagd. Daarna kan er
worden bekeken of hier budget voor is. ACTIE

-

Er is nog geen terugkoppeling geweest betreffende de nog benodigde
knutselmaterialen. Dit zal nog worden nagevraagd. ACTIE

De notulen zijn verder akkoord. Deze zullen worden aangeboden aan de directrice voor
publicatie op de website. ACTI

4. Financieel overzicht 18/19

4a. Stand van zaken ouderbijdrage en schoolreisbijdrage.
-

Diverse ouders vonden de brief onduidelijk, dit kwam mede door het vermelden van
verschillende bedragen in de brief. Er worden nu ook soms verschillende bedragen
overgemaakt. Vooral voor de ouders met kinderen in groep 8 was de brief
onduidelijk. De suggestie wordt gedaan om voortaan toch weer een aparte brief voor
de kinderen in groep 8 mee te geven. De opmerkingen zullen we meenemen bij de
brief voor volgend schooljaar. ACTIE

-

Nog niet alle betalingen zijn binnen. Er is al een herinnering uitgegaan maar hier is
nog weinig reactie op geweest. De penningmeester gaat dit verder bespreken met de
directrice. Binnenkort zal er een tweede herinnering uitgaan. ACTIE
4b. Opbrengst projectweek

-

De projectweek had een mooie opbrengst van maar liefst € 486,-.
Hiervan is € 250,- reeds begroot voor de verschillende projecten van dit schooljaar. Er
blijft nog een bedrag van € 236,- over om te besteden. Hieraan zal nog een doel
worden gehangen. Wellicht zal het kunnen worden gebruikt voor een grotere bus
tijdens de schoolreis omdat we dan waarschijnlijk met meer leerlingen zullen zijn dan
voorgaand schooljaar of om een bijdrage te leveren aan de nog te aan te schaffen
schoolshirts.

4c. Beslissing schoolshirts
-

Offertes voor de schoolshirts zijn opgevraagd en inmiddels ook binnen. Ook het logo
is nu klaar en goed genoeg om te vergroten en printen. De goedkoopste offerte
bedraagt € 650,- voor 100 schoolshirts. De mogelijkheid voor het aantrekken van een
sponsor wordt nog besproken. Maar dat brengt ook weer extra drukkosten met zich
mee. Tevens is het rustiger om alleen de school erop vermeld te hebben.
Er wordt besloten om geen gebruik te maken van een sponsorbijdrage. Er is nu
genoeg budget om de shirts zelf te betalen. Met Spijshuis uit de Kunst is al weleens
gesproken over een mogelijke sponsorbijdrage. Zij zullen worden ingelicht over onze
keuze. De voorzitter gaat een proefsetje aanvragen van de shirts in de kleur Electric
Orange. ACTIE

5. Vooruitblik geplande projecten

5a. Sinterklaas
-

De tweede bespreking met de werkgroep is inmiddels geweest. Alle cadeautjes en
traktaties zijn al geregeld en binnen. Traktaties bestaan uit zowel snoep als een
mandarijn. Met allergieën wordt rekening gehouden.

-

Er komt dit jaar een andere Sinterklaas omdat de oude in prijs was verdubbeld. Wel
komen onze “eigen” Pietjes van voorgaande jaren.

-

Het pakket van het Sinterklaasjournaal is binnen. Verhaallijn is vooralsnog onduidelijk
zoals altijd. De aankomst van de Sint op school zal daarop nog worden afgestemd.

-

Op 23 november mogen de kinderen van groep 1 t/m 4 pepernoten komen bakken
bij de Plus. De groepen 5-8 zullen een soort van Pietengym gaan doen in de Agora.

-

Donderdagavond 29 november mogen de kinderen uit de onderbouw in hun pyjama
naar school komen en zullen er liedjes worden gezongen in het bijzijn van 2 Pieten.
Ook zullen zij dan hun schoen zetten.

-

Kinderen uit groep 5 die nog geloven mogen met de lagere groepen mee.

-

De school zal worden versierd op vrijdag 16 november. ACTIE

-

Sinterklaas zal de school bezoeken op woensdagochtend 5 december. Er komt een
ouder foto’s maken.

-

Het strooigoed wordt gesponsord door het bedrijf. Een van de juffen gaat de Lidl ook
nog benaderen met de vraag of zij iets voor ons kunnen betekenen hierin.

-

Woensdag 5 december na afloop opruimen inclusief lunch

5b. Kerstmis
-

De eerste bespreking staat gepland op 12 november. Hierbij zal slechts 1 van de
ouderraadsleden die in het project zit aanwezig kunnen zijn ivm werk.

-

De datum voor het versieren van de school dient nog verder te worden afgestemd.
Er wordt gevraagd of het een optie is om dit te plannen op donderdagavond 6
december. Deze avond staat er ook een OR vergadering gepland. Dit voorstel wordt
niet direct enthousiast ontvangen omdat er ook een reguliere vergadering dient
plaats te vinden die avond waarin het nodige nog moet worden besproken. Als er
dan ook nog versiert dient te worden, kan het erg laat worden. Wellicht toch
versieren op vrijdag 7 december? Dan hulp inroepen van andere ouders middels brief
bij de klas of mail vanuit leerkracht.

5c. Lichtjesavond
-

De lichtjesavond is geen jaarlijks terugkerend evenement in Rucphen. Het is meer
een aangeklede koopavond. Het is nog niet duidelijk of er dit jaar weer een
soortgelijk evenement zal worden georganiseerd. Voor nu laten we het even voor
wat het is.

6. Evaluatie afgeronde projecten;

6a. Projectweek:
-

Er is nog geen evaluatie geweest.

-

De gastlessen zijn zeer positief ontvangen.

-

Er is nog budget over. Zijn er door de groepen 1-2 en 3-4 nog extra knutselmaterialen
aangeschaft voor het extra budget dat daarvoor beschikbaar was? Er zijn daar geen
bonnen van ingeleverd. ACTIE

7. Verdeling projecten
-

De verdeling van de projecten is doorgesproken en het nieuwe ouderraadlid is
hieraan toegevoegd.

8. Rondvraag

-

Er zijn verder geen vragen meer.

9. Sluiting
Volgende vergadering is op donderdag 6 december 2018 aanvang 19.00 uur.

