NOTULEN Ouderraad OBS de Zevensprong, 05 september 2019
Aanwezig
1. Jolanda Sinnige (Penningmeester)
2. Ilse Loeve (Penningmeester)
3. Marit Boone (Penningmeester)
4. Laura Schippers (Secretaris)
5. Katja Mulder

6.
7.
8.
9.
10.

Wouter Gimpel
Daniëlle Dol (Voorzitter)
Eveline de Wit
Tamara Onos
Antoinette Böcker

Afwezig
11. Esther Biesheuvel
12. Marjolein Waasdorp
13. Sander Veldhoen

Agendapunt
1 - Opening
De voorzitter Daniëlle opent om 20.10 uur de vergadering.
Afmeldingen van Esther, Marjolein en Sander doorgegeven.
Marjolein en Sander hebben aangegeven dat ze stoppen met de OR.
Dus er zijn twee open plekken.
2 - Notulen
De vorige notulen zijn via de mail rondgestuurd, goedgekeurd en door Manuela op de
site geplaatst.
3 - Mededelingen/ingekomen stukken
- Stapel post met folders; uitgedeeld tijdens het verdelen van de festiviteiten.
- Het lerarenteam heeft het kamp geëvalueerd en besloten dat bij er bij kamp
geen overnachtingen meer zullen zijn. Hoe dit verder ingevuld zal gaan worden
moet tzt nog blijken. De OR betreurd dit besluit ten zeerste.
4 – Financiën/budget
- Jolanda heeft het financieel overzicht van 2018/2019 duidelijk uitgelegd en is
goedgekeurd door het bestuur. Dit ligt ter inzage bij de penningmeesters.
- De ouderbijdrage zal voor dit schooljaar, 2019/2020, niet verhoogd worden.
Binnen deze ouderbijdrage zal het budget voor het schoolreisje wel iets
verhoogd worden. Van de €50,- zal nu €30,- voor het schoolreisje zijn en €20,voor overige zaken.
- Of dit jaar groep 8 ook weer mee gaat met het schoolreisje (net als vorig jaar)
vragen Eveline en Tamara aan het team.
- De naamswijziging van Oudervereniging voor Pampus naar Ouderraad OBS de
Zevensprong zal ook doorgevoerd worden naar de bankrekening.
5 - Evaluatie Opa en Oma dag / Schoolfeest
- Opa en oma dag was wel geëvalueerd. Foutje met de communicatie vanuit
school. Hij staat voor dit jaar wel weer op de kalender.
- Schoolfeest was groot succes! Ondanks de korte tijd om het rond te breien toch
geslaagd. Tijdslijn was ook goed; groep 4 had wel bij de bovenbouw gemogen.
- De kleuters hadden iets te veel oog voor het snoep. Volgende keer af en toe
rondbrengen ipv neerzetten.
- Hij komt dit jaar terug, invulling volgt. Er zal ook meer invulling komen naar
andere godsdiensten. Commissie Burgerschap vanuit school regelt dit.

Actie door

Eveline/Tamara
Jolanda/Daniëlle
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6 - Evaluatie schoolreisjes Linaeushof en SEC-survival
- Gescheiden schoolreisje was een groot succes!
- Linaeushof: Overzichtelijke locatie, eten/drinken was goed geregeld, groep 4
los was ook goed, sommige hulpouders hadden wel wat moeite met de grote
groepjes. Lastig met bijv wc-bezoekjes.
- SEC-suvival: Top-locatie, hele leuke dag geweest. Kids waren wel te snel terug,
erg jammer voor zwaaiende ouders. Volgende keer eerder parro sturen dat we
eerder teug komen of kids toch nog even bezig houden.
7 – Verdelen komende activiteiten
- Zie bijgevoegd schema.
- Uit het schema zijn wat vragen naar boven gekomen. Deze zullen Laura en
Daniëlle bespreken met Claudia. Voor antwoorden zie de rondvraag.
Rondvraag
- Waren er niet tijdens de vergadering
- Daniëlle en Laura hebben 24 september nog met Claudia om de tafel gezeten,
daar zijn de volgende punten verduidelijkt:
➢ Het kamp zal vervangen worden door een ‘kampdag’ en zal los staan
van het schoolreisje. Het zal dus een extra dag worden. De school zal
wel gewoon ieder jaar op schoolreis gaan. Hoe deze ‘kampdag’ er dan
uit zal gaan zien, moet nog blijken. Vermoedelijk komt dit op de agenda
te staan voor volgende schooljaar september. School zal dit regelen.
Wij ondersteunen hierin. Schoolreisje regelt de OR wel.
➢ In principe zal groep 8 niet deelnemen aan het schoolreisje naast hun
schoolkamp. Zolang het kampbudget niet omhoog gaat, mag van
Claudia groep 8 wel gewoon mee. En dan wil Claudia dit er dan ook in
houden. Hier zullen de penningmeesters zich over moeten buigen.
➢ Opa en oma dag is niet vervallen. Dit gebeurt gewoon weer tijdens de
open dag (woe 18-3). Dit jaar wel voor de hele school; Gr 1 t/m 8.
De OR hoeft dan alleen tijdens de aanwezigheid van de O&O’s (van
8.30 – 9.15 uur) de koffie en koek aan te bieden. Dan laten we de
kannen staan voor de rondleidingen de rest van de ochtend.
Hopelijk is er iemand van de OR die deze ochtend dit een uurtje zou
kunnen doen?
➢ Het idee van de gluhweintent “happie voor een prikkie” (Broodje
knakworst/koppie soep/iets anders) is enthousiast ontvangen door
Claudia.
Dit mogen we (alcoholvrij) doen. Eventueel geld wat overblijft kan vast
wel weer uitgegeven worden aan een ijsje voor de school of zo.
Mocht het weer het buiten niet toelaten, mochten we de speelzaal hier
ook wel voor gebruiken.
➢ Voor alle hulpouders die nodig zijn voor de versiermomenten zal
Claudia een inschijflijstje maken via de parro.
Sluiting
- Om 22.22 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Laura en Daniëlle

Ilse/Marit/Jolanda

Volgende vergadering zal zijn op donderdag 16 januari om 20.00 uur bij Katja thuis.
De laatste vergadering van dit schooljaar zal zijn op donderdag 11 juni.
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