NOTULEN Ouderraad OBS de Zevensprong, 16 januari 2020
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

11. Esther Biesheuvel
Afwezig:

Agendapunt
1 - Opening
De voorzitter Daniëlle opent om 20.10 uur de vergadering.
Er waren geen afmeldingen.

Actie door

2 – Notulen
De vorige notulen zijn via de mail rondgestuurd, goedgekeurd en door Manuela op de site
geplaatst.
3 - Mededelingen/ingekomen stukken
4 - Korte samenvatting gesprek met Claudia van woe 15-1-20.
We hebben een open en eerlijk gesprek met elkaar gehad en geconcludeerd dat de
huidige manier van communiceren geen draagvlak verleent. Hier gaan we (OR en het
schoolteam) aan werken.
Claudia zal dit gesprek voor de vergadering van 16-1 bespreken met Eveline en Tamara.
Wij zullen dit dan onderling bespreken met de rest van de OR en Eveline en Tamara op de
vergadering van 16-1 zodat de neuzen weer dezelfde kant op staan.
Een ding was wel heel duidelijk; de school wil de huidige OR wel behouden als ouderraad
en niet alleen gebruiken als hulpclub.
5 - Samenwerking tussen OR en het schoolteam
We gaan met frisse moed de toekomst tegemoet. Claudia zal in het vervolg bij de eerste
OR vergadering van het nieuwe schooljaar aanwezig zijn. We willen eerder (als
werkgroepje) bij elkaar komen als er een evenement nadert. Als het team al een idee
heeft gevormd over een evenement zal dit bij het werkgroepje neergelegd worden zodat
zij ook de tijd hebben om er over na te denken en eventuele ideeën daaraan kunnen
toevoegen. Communicatie rechtstreeks of eerder via de parrogroepjes.
6 – Financiën/budget
- Daniëlle is nog bezig om de naamswijziging van Oudervereniging voor Pampus
naar Ouderraad OBS de Zevensprong door te voeren.
- Ouderbijdragen worden nog verzameld. Dit jaar doet Claudia dat zelf, volgend
jaar willen de penningmeesters dit weer zelf doen en langer wachten met het
inschakelen van de directeur.
7 - Evaluatie fotograaf
Fantastische fotograaf! Weer geboekt voor volgend jaar.
Volgend jaar:
- - De broertjes/zusjes lijsten eerder aanleveren? Was dit jaar heel rommelig dat
kinderen meerdere keren uit de klas gehaald werden.
- Liever hulp van 2 ouders die de meeste leerlingen ook kent?
- Foto’s maken op het podium? Scherm neerzetten? Dit jaar wat rommelig met
wachtende kinderen in de gang.
- Voor de groepsfoto’s ook wisselende achtergronden mogelijk? Fotograaf vragen.

Daniëlle

Daniëlle & ?
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8 - Evaluatie sint
- Veel leuke reacties van kinderen en ouders. Aankomst was ook leuk. Helaas wel
bij een aantal al bekend…
- Inkopen: Er is qua cadeautjes dit jaar wat ruimer ingekocht. Meer variatie. Er is
ook nog wat over voor volgend jaar.
- Team vond de versiering wat te uitbundig, mag wat rustiger. Misschien wat
nieuwere/grotere/smaakvollere versiering aanschaffen?
- Schoencadeautjes (kleefballen) waren ook een succes.
- Pyjamazingen was ook weer een succes. Gr 1 t/m 8 was uitgenodigd, weinig
bovenbouw aanwezig, maar gebaar was wel leuk. Tijd was ook goed.
Volgend jaar:
- In de organisatie van 2020 zullen Marit, Wouter, Daniëlle en Antoinette zitten.
Waarvan de laatste twee aangeven het voor de laatste keer te zullen doen.
- Nieuwe versiering aanschaffen. Liever iets groters in de aula; banners/
tijdschakelaars voor stroomdingen? En bij de kleuters een beetje rustiger houden.
Van welk budget (welk potje) gaan de penningmeesters en Claudia om de tafel.
- Volgend jaar nieuwe sint en pieten. Dit regelt de sintcommissie uit het dorp.
- 5 dec 2020 valt op een zaterdag, 7sprong mag dit jaar als eerste kiezen wanneer
we het willen vieren. Voorkeur van OR voor vrijdag 4-12-2020
9 – Evaluatie kerst, gluhweintent en nieuwjaarsborrel
- Kerst:
Er is uitvoering over kerst gesproken en we hebben geconcludeerd dat er op
korte termijn te snelle beslissingen zijn genomen.
Ondanks alle strubbelingen vooraf was het toch (zeker voor de kinderen) een
geslaagd kerstfeest. In de klassen was het gezellig.
Volgend jaar wel meer mensen in het werkgroepje. 2 is te weinig. Liever 4.
- Gluhweintent:
Er waren ongeveer 50 ouders. Was erg gezellig. Volgend jaar hopen we op goede
mond op mond reclame en dan dus op nog meer animo.
- Nieuwjaarsborrel:
Was gezellig. Goede set met de alle leerlingen in de zaal. Mooie nieuwe meubels.
Volgend jaar:
- Meer hulp. 2 is te weinig.
- Kerstzingen in de zaal volgend jaar terug?
- Investeren in lichtjes/lampjes voor in de hele school. Banners/ tijdschakelaars
voor stroomdingen.
- Nieuwe kerstbomen voor in de klassen? -> Meerlandenbudget???
- Damast kopen.
- De broodjes/soep voor de ouders iets duurder maken. (1,50 ipv 1,00) Kwamen dit
jaar niet helemaal rond.
- Nieuwjaarsborrel; tijdstip & duur & datum volgend jaar misschien op woensdag?
OR denkt dat er op woe meer ouders blijven om het glas te heffen dan op de
maandag na de vakantie.

Penningmeesters

Penningmeesters/
iedereen
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10 – Vooruitblikken op komende activiteiten
- O&O dag -> Woe 18-3 ; School-breed trekken?
Antoinette & Esther schenken koffie, regelen een koekje.
- Paasfeest -> Don 9-4 ; Marit, Wouter en Daniëlle (en Laura op achtergrond)
- Koningsspelen -> Vr 24-4 ; Nog steeds onduidelijk wat school daarmee gaat doen.
- Schoolreisje -> Maandag 29-6 ; Jolanda en Ilse gaan dit doen.
Werkgroepje komt met 3 of 4 suggesties naar schoolteam toe en schoolteam zal
hieruit een keuze maken of aanvullen met een andere suggestie.
Laura zal een begin maken met contact naar de busmaatschappij van vorig jaar.
Rondvraag
- Een schoolmusical (niet perse rond de kerst) zal zeker gewaardeerd worden!
- 4 Vacatures binnen de OR voor volgend jaar invullen! (Sander, Marjolein, Jolanda,
Katja). Claudia zal dit vermelden in de nieuwsbrief van 3 feb., Daniëlle levert het
stukje aan.
- Volgend jaar Kinderboekenweek op de agenda/planning.
- Komt er dit jaar weer een disco?
- Er is een vraag binnengekomen bij Daniëlle van juf Annelies of wij willen
bijspringen bij het financieren van de schrijvers die komen voor het
voorleesontbijt. Wij hebben hierover gestemd en besloten dat wij dit niet kunnen
verantwoorden in de kas en dat dit geen duurzaam project is waar wij ons budget
aan willen uitgeven.
Het tegenaanbod van Annelies (of wij dan de boeken zouden willen betalen die
aangeschaft zijn voor de kinderboekenweek) daarentegen weer wel en daarvoor
is dan ook positief gestemd. Komen we elkaar toch een beetje tegemoet.

Antoinette & Esther
Marit, Wouter en
Daniëlle

Jolanda en Ilse

Daniëlle
Team

Sluiting
- Om 22.15 uur sluit de voorzitter de vergadering.
Volgende vergadering zal zijn op donderdag 11 juni 2020 om 20.00 uur bij Katja thuis.

Evt do. 4 juni????
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