Verslag vergadering oudervereniging

Datum
Plaats

: 22-01-2018
: School

1. Opening
Clancy opent de vergadering en heet iedereeen welkom.
2. Notulen vorige vergadering
Goedgekeurd; geen opmerkingen
3. Aktielijst
 Akties staan nog in/ moeten nog volgen.
 Henja heeft mail naar Luizeninstituut gestuurd voor verzoek tot vrijblijvend
advies. Wordt vervolgd. Aanvullende opmerking: Geert stelt standaard mail op
die na iedere luizencontrole aan de ouders wordt rondgestuurd.
 Tineke voegt extra kolom aan activiteitenlijst toe waar korte evaluatie van de
activiteit in opgenomen wordt. Tevens wordt er per activiteit bepaald
wanneer voorbereidingen opgestart moeten worden. OR lid houdt deze datum
in de gaten. Verzoek tot tijdig hulp vragen aan ouders en invulling van de
acticiteit aan leerkrachten doorgeven.
 Notulen van OR vergadering in september staan nog niet op site; Clancy
verwerkt de opmerkingen en stuurt definitieve versie door naar Ellen.
4. Mededelingen vanuit het team
Op 13 april krijgen alle kinderen een breakdance workshop georganiseerd door
Kunstmenu.
5. Mededelingen vanuit MR
Geen.
Notulen MR komen na goedkeuring op site van St Servatius.
6. Activiteiten
 Sint: naar wens verlopen. Kosten zijn hoger dan gebruikelijk uitgevallen tgv
huur pak. Peuterspeelzaal neemt deel aan de activiteiten maar betaalt geen
bijdrage aan de onkosten. Afgesproken is dat volgend jaar met de
peuterspeelzaal het delen van de kosten wordt besproken.
 Kerst: evaluatie door de werkgroep moet nog volgen.
 Versiering: veel versiering is aan vervanging toe=> nakijken en vernieuwen (
evt via oproep aan ouders).
 Carnaval: start is gemaakt
 Schoolfotograaf: 7 februari





IVN: Briefjes zijn aan ouders verstrekt. Leerkrachten delen de posten in;
klassenouders het vervoer. Henja haalt op 9 febr de aanmeldbriefjes op.
Koningsspelen: dit jaar met gehele gemeente Valkenswaard; datum:
waarschijnlijk vrijdag 20 april.
Musical: musical is gekozen.

7. Financiele mededelingen
 Femke is niet aanwezig maar ouderbijdrage is geïnd.
 Kas controle geweest?
8. Rondvraag/ mededelingen
 Voorleeskampioenschappen: 5 februari; Henja neemt voor vervoer contact op
met Geert.
 Wat zijn de ervaringen tot nu toe met de hulpjes? Tot nu toe goed; iedere
week zijn 2 leerlingen hulpje ( vanaf groep 4). Om de ouders op de hoogte te
stellen dat kinderen iets later thuis zijn: verzoek tot publicatie (jaar)schema.
Data vergaderingen komend schooljaar:
Datum
Maandag 30 oktober
Maandag 22 januari
Maandag 19 maart
Maandag 28 mei
Locatie: School
Tijd: 19.00 uur.
Afsluitend Etentje: woensdag 20 juni 19.00 uur ( tzt nog reserveren).
ACTIELIJST
1.
2.
3.
4

5
6

Actie
Doorsturen activiteitenlijst
Plaatsen notulen vergadering op site
Doorgeven nieuwe samenstelling bestuur aan KvK
en school als correspondentie adres doorgeven
Overleg Nicole: wie is financieel
verantwoordelijk voor de verschillende
activiteiten?
Luizeninstituut vrijblijvend advies?
Na iedere activiteit klein verslag in
activiteitenoverzicht opnemen

Door
Tineke/ Ellen
Ellen
Bestuur
Clancy, Femke

Henja
Notulist

Punten te bespreken met de MR

Opmerkingen

