Verslag vergadering oudervereniging

Datum
Plaats

: 26-09-2016
: School

1. Opening
 PvD opent de vergadering en heet iedereen welkom. Opening van het jaar met
openbare vergadering OR.
2. Jaarverslag (inclusief financieel verslag) wordt rond gedeeld en besproken. Verslag
staat ook op site.
Opmerkingen:
IVN:
Afgelopen jaar ook aangevuld met “water”project in de zomer. Dit is zeer positief
ervaren. Enkele ouders stellen de vraag of 1 dagdeel niet te kort is om activiteit op
IVN in Valkenswaard recht te doen. Dit wordt meegenomen als aandachtspunt voor
komend jaar
Kerstmis:
De kerstactiviteit was een extra activiteit buiten schooltijd. De vraag was of dat
meerwaarde heeft. Dit was wel uniek omdat ook de speelplaats “geopend”werd. Zeer
geslaagde activiteit
Koningsspelen:
De vraag of de vorig jaar breed georganiseerde sportdag in Valkenswaard een
terugkerend iets is. Dit was een zeer geslaagde dag. De spellenorganisatie was top,
de organisatie erom heen heeft nog wat aandachtspunten om mee te nemen.
Luizencontrole:
Vorig jaar was er veel sprake van nacontroles waardoor de luizenmoeders veel
ingezet werden. Op de vraag of dit noodzakelijk is geeft EvD aan na tevragen wat
het beleid van school is als steeds bij 1/enkele kinderen effectieve behandeling uit
blijft. Terugkoppeling naar leerkracht is in ieder geval van belang
V&VN:
Verkeersveiligheidcertificaat is te veel werk voor wat het oplevert. Afgelopen jaar
is enkel dode hoek project geweest. Komend jaar wil werkgroep zaken die in directe
omgeving spelen (tractors) onder aandacht brengen.
Enkele ouders vragen waarom er hier geen “schoolzone” op de weg is aangebracht.
Uit navraag blijkt dat dit project vanuit de gemeente in fases wordt uitgerold.
Ouderbedankochtend:
De vraag is of dit in de huidige vorm nog een meerwaarde heeft. Het zou goed zijn
om dit eens te bekijken en wat doel is. Is de bedankbloem niet voldoende?

Financieel verslag:
Wordt tijdens de vergadering uitgebreid besproken. Vanuit de opbrengsten is de
begroting niet meer sluitend. Echter gezien de hoogte van het spaargeld heeft dit nu
geen gevolgen. Wel belangrijk om een buffer te houden van ca €1500,= Investering
van bus bij schoolreisje blijft komend jaar. Verder goed om te kijken of de huidige
contributie en vastgestelde budgetten nog van deze tijd zijn.
Financieel overzicht kan een ieder bij de penningmeester inzien.
Kascontrole zal gedaan worden door Sjanneke van Asten en John Jaspers.
3. Activiteitenlijst komend schooljaar
Deze is doorgenomen.
4. Notulen vorige vergadering juni 2015.
Goedgekeurd en actielijst doorgesproken
5. Mededelingen vanuit het team
Ellen van den Dungen wordt vertrouwenspersoon vanuit het team.
Stans Peters is contactpersoon van de administratie.
Mailadres directrice: NvanEert@skozok.nl
6. Mededelingen vanuit de MR
7. Financiele mededelingen
8. Activiteiten
Fotografie is geregeld, peuters worden ook uitgenodigd : contactpersoon MvM
Kennismaken met: lopende.
Leesgroepjes: Oproep voor hulpouders is gedaan en op dit moment is de planning
rond.
Typen: EvdD vraagt locatie na.
9. Mededelingen/ samenstelling oudervereniging
Penningmeesterschap wordt Femke Boons
Secretaris wordt Clancy Versmissen
Klasseouder groep 1-4:
Vanuit team ligt er geen noodzaak. Vanuit OV wordt aangegeven dat dit wel wenselijk
is richting groep 8. Er is iemand die het op zich wil nemen, maar om alle ouders de
kans te geven wordt nog een oproep voor groep 4 in de nieuwsbrief geplaatst.
10. Rondvraag:
Er wordt veel mail vanuit school/ SKOZOKapp verstuurd. De inhoud is echter niet
altijd duidelijk.
De app lijkt wat kinderziektes te hebben zo ontvang je altijd dubbele mail en zijn er
wat wachtwoordproblemen.
Enkele ouders geven aan de papieren maandkalender te missen.

Het programma “antipestclub” wordt aangedragen als aanrader. EvdD kijkt na hoe
het met pestprotocol en SKOZOK beleid hier in zegt. Wordt vervolgd
Er worden vragen gesteld of alle leerlingen een eigen drinkbeker hebben en of
kinderen wel of niet eigen drinken voor in de pauze mee mogen nemen.
Data vergaderingen komend schooljaar:
Datum
Maandag 7 november
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
School

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

ACTIELIJST
1.
2.
3.
4.

Actie
Kennismaken met..
Oproep klasseouders

Door
Werkgroep
Pascalle

Punten te bespreken met de MR

Opmerkingen
nieuwsbrief

