Verslag vergadering oudervereniging

Datum
Plaats

: 7-11-2016
: School

1. Opening
 PvD opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Notulen vorige vergadering 26-9-2016
Kleine aanpassingen worden verwerkt
Antwoorden nog vanuit het team:
IVN: Klassenouders regelen vervoer, verdere invulling ligt bij het team en het IVN.
Blijft 1 dagdeel in Valkenswaard.
Luizencontrole is een service vanuit school m.b.v. vrijwilligers. Blijft
verantwoordelijkheid van de ouders. Waarnemingen van luizen/ neten worden gemeld
aan team/leerkracht
Locatie typen is school
Ouderbedankochtend wordt onder de loep genomen door team
SKOZOK is bezig met pestprotocol, daar vanuit verder inzet acties St. Servatius.
Er mag drinken meegenomen worden voor in de pauze
3. Actielijst
PvD voert update activiteitenlijst uit
PvD benadert MvK om definitief toe te treden als klassenouder groep 4
4. Mededelingen vanuit het team
Gezocht en gevonden in de persoon van HW iemand om handdoeken voor in toiletten
aan elkaar te maken
5. Mededelingen vanuit de MR
6. Financiële mededelingen
Kascontrole moet nog gebeuren
7. Activiteiten
Fotografie is afgerond. Goed verlopen, alleen de code voor de algehele schoolfoto
hebben veel ouders niet ontvangen
Kennismaken met: goed verlopen, voldoende hulp van ouders
Leesgroepjes: lopende
Typen: lopende.

Sinterklaas: voorstel CV om pastorieschuur te gebruiken. De pieten zijn zwart i.v.m.
herkenbaarheid
Kerst: werkgroep komt bijeen
8. Rondvraag/mededelingen:
Met 13 kinderen was St. Servatius procentueel gezien de grootste deelnemer aan
aan de Holapress Valkenloop en hebben het scholenkampioenschap gewonnen. Behalve
een trofee zat hier ook een springkussen ne zwemkaartjes bij. Vanuit het team is
het voorstel deze prijs terug te geven aan de ouders van de deelnemers om te kijken
hoe deze te besteden. Iedereen is hiermee akkoord
MvM: Wat bij ongelukjes in laagste klassen? Nu waren er geen gepaste
reservekleren. Voorstel is om Christel een mail naar ouders te laten sturen om
reservekleding in luizenzak te doen.
HW: Waar gaat de opbrengst van de kledingbakken bij school naar toe?
AV: Schoenmaatjes actie is dit iets om te doen? EvD neemt het mee naar de
kerstwerkgroep
CV: wat is de meerwaarde van de afkortingen. Namen van klassenouders staan toch
uitgeschreven op site
Data vergaderingen komend schooljaar:
Datum
Maandag 12 december
Maandag 23 januari
Maandag 13 maart
Maandag 3 april
Maandag 15 mei
Maandag 26 juni
Nog te plannen; afsluitend etentje

Locatie ( 20.00 uur)
School
School
School
School
School
School

9. Sluiting
 Pascale sluit de vergadering; dank voor de belangstelling.

ACTIELIJST
1.
2.

Actie
Aanpassen activiteitenlijst
Plaatsen notulen jaarvegadering op site

Door
Pascalle
Pascalle

Punten te bespreken met de MR

Opmerkingen

