Verslag OR vergadering 27 november 2018

definitief

Aanwezig: Anne Hanschke ( voorzitter), Corinne de Vries (notulen en
ledenadministratie), Arno Meijer (penningmeester), Esther Poldervaart, Mirjam Hill,
Dominique Slagt, Yvonne Monster, vanuit het Baken Elles van der Gaag en Karin van
der Zon
Opening/ vaststellen agenda
Anne opent de vergadering. Agenda is vastgesteld.
1. Vaststellen notulen OR 11 okt 2018
Geen opmerkingen, notulen zijn goedgekeurd.
2. Mededelingen/ terugkoppeling actiepunten

Geen.
3. Terugblik en vooruitkijken op de volgende commissies
Evaluatie schoolfoto:
Mail reactie Ingeborg: woensdag officiële evaluatie.
Er zijn wel verbeterpunten, m.n. klassenfoto kan beter (o.a. tegels in zicht)
Klassenfoto niet digitaal beschikbaar. De reden hiervan is waarschijnlijk om misbruik
hiervan tegen te gaan ( 1 iemand drukt af voor de hele klas). Wel jammer inn het
tijdperk van digitale albums.
Discussie rondom prijs: is en blijft het voor iedereen haalbaar?

Evaluatie project:
Was erg leuk, viel op dat elke klas een eigen invulling heeft gegeven aan het thema,
erg leuk!
Punt van evaluatie: hoe bevalt deze planning en bundeling met kinderboekenweek.
Volgend jaar is het thema van de kinderboekenweek “op reis”. Dit thema is twee jaar
terug al geweest bij het project.
Update sint:
Op dit moment nog ruimte over in het budget en er worden hierin ook verder geen
problemen voorzien.
Pieten zij waarschijnlijk gewoon zwart geschminkt, het Baken gaat wel mee met de
visie van het bestuur/de stichting hierop. De uiterlijke verandering van de piet wordt
over een paar jaar uitgesmeerd. Ouderraad heeft in deze discussie geen bewuste rol
gespeeld.
Sinterklaasjournaal pakketje, slechts 1 per school jaar (dus 1 pakket delen met alle
kleuterklassen en zo verder tm groep 4), bevalt prima
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Update kerst:
Cadeaus voor in de klas zijn dit jaar besteld door leerkracht. Scheel werk voor de
ouderraad!
Na verbouwing in kerk, alleen genoeg plaatsen voor leerlingen en leerkrachten. Er is
dus geen ruimte meer voor ouders, familie die het leuk vind om te komen kijken in de
kerk. Communicatie hierover school breed nodig: via nieuwsflits en appgroepen.
Mirjam Hill zal een oproep doen aan de OR ouders om dit in appgroepen te delen
tegen die tijd.
Versieren 7 december 8.30u
Opruimen 20 december tot 12u, 11.15u uiterlijk kerstboom ingepakt door leerkracht.
Verlichting in tussenhallen is nu onderwerp van onderzoek/ discussie, lastig ivm
weinig stroompunten daar.
Nieuw dit jaar: Boom in hal 2 erbij zoals vorig jaar in hal 3.
Aan tafel enthousiast over de verandering die is aangebracht de afgelopen jaren in
het versieren. Dit geldt voor alle vieringen die gedaan worden op het Baken, echt zo
veel mooier en netter verzorgd!
Update schoolbieb:
Alles loopt, planning blijft complex: veel gepuzzel door mensen die weinig aanmelden
(1x per maand of 1 x per 3 weken). Opa’s en oma’s nog lastig ivm hun mogelijkheden
om te werken met hedendaagse systemen. Woensdag 10-12u weinig aanloop van
kinderen. Vraag: zijn 2 ouders bezetting nodig? Voorlopig even aankijken of aanloop
toeneemt, er is pas onlangs onder de leerkrachten gecommuniceerd dat de
woensdag open is.
Tav roosterplanning: is het een idee dat mensen zichzelf aanmelden en dat Yvonne
dan het vastgestelde rooster communiceert? Yvonne gaat het een keer uitproberen.
Budget lijkt voldoende.
Luister en kijk boeken wordt geopperd: overleg hierover nodig. Dyslexie boeken en
Engelse boeken worden zelfden uitgeleend
Ruimte voor activiteiten van een aantal doorlopende commissies:
Mail van Wendy van Vliet: excursies komt eind november bij elkaar.
Aanspraak op Lief en leed is gelukkig weer geminderd.
T-shirts besteld en geleverd (100 stuks, voordeliger), ook een tas.
Muzische vorming: kleuters geweest. Er is geld over, waardoor acteerles/ workshop
voor kleuters georganiseerd kan worden. Wordt vervolgd als hierover meer bekend
is. Groep 3 en 4 is voorjaar aan de beurt
Verkeersexamen: theorie op 4 april (schriftelijk).
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Koningsspelen: viering gaat plaats vinden op vrijdag 12 april officiële dag. Het idee is
deze te gaan koppelen aan goede doelen actie. Goede doel nog niet van de grond.
Mogelijk combi met run, sponsorloop. Werkgroep is ermee bezig, mogelijk is het leuk
om een sportief goed doel te kiezen.
Input voor nieuwsflits:
4. Penningmeester- Arno
Geen bijzonderheden: Sint en Kerst hebben nog budget over.
5. Het Baken- Karin / Elles
Kinderpostzegels 7.710 euro opgehaald. Op het Baken alleen door groep 7.
Bedankje vanuit de stichting naar school.
6. Wvttk
Verkeersveiligheid en de bouwplannen rondom de school: loopt nog. Donderdag
afronding bij gemeente. Inspraak door school (Jan/Karin). Bestemmingsplan is
doorslaggevend. Donderdag wordt keuze gemaakt uit opties.
Saai schoolplein/ groen schoolplein: overleg met gemeente, budget is issue, net als
onderhoud (wie gaat uitvoeren en betalen?).
Overig: Schoolplein is tegenwoordig afgesloten bij fietsenstalling, maar overige
hekjes niet. Er is een verbodsbordje geplaatst (verboden voor onbevoegden…).
Reden is het tegengaan van hangjongeren in de avond.
Handhaving rondom parkeren opgemerkt afgelopen week. Het Baken is dit niet
bekend en weet ook niet de details ( is dit bv een initiatief van de gemeente?)

Sluiting
Iets voor 21 uur wordt de vergadering gesloten.

Agendapunten voor de volgende vergadering woensdag 16 januari 2019

Opening/ vaststellen agenda
1. Vaststellen notulen OR 27 november 2018
2. Mededelingen/ terugkoppelen actiepunten
3. Terugblik en vooruitkijken op de volgende commissies:
3

Evaluatie:
- kerst
- sint
- schoolfotograaf
- projectweek
Update:
- Muzische vorming
- Carnaval
- excursies
4. Penningmeester- Arno
5. Het Baken- Karin en Elles
6. WVTTK
Sluiting
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