Oudervereniging BS Pieter Wijten
Aan:
OV leden en Jan (directeur)
Onderwerp: Notulen 10 januari 2018
Datum:
10 januari 2018

Aanvangstijd: 20.00 uur
Aanwezig: Roswitha, Laura, Francoise, Ilse, Peggy, Linda, Danielle, Jan
(directeur), Diana, Miranda, Rianne en Mariska
Afwezig: Notulist: Mariska
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Welkom en vaststellen agenda:
• Opschonen mappen van de commissies: Op advies van Jan
(directeur) worden de gegevens van drie jaar en ouder
verwijderd..
• Evaluatie Sint: Lisanne heeft met team geëvalueerd en via
mail alle punten gecommuniceerd→duidelijk
• Evaluatie Kerst met Maud→ goed verlopen.
• Leerkrachten zijn tevreden over de samenwerking met de
commissies waarbij de verantwoordelijkheid ligt bij de
oudervereniging.
• Bingo is verzet naar vrijdag 2 maart.
• Bijna alle leden van de oudervereniging hebben de vrijwillige
ouderbijdrage betaald.
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Mededelingen directie:
Mascha
Mascha is voor tweede keer geopereerd. De duur van herstel is nog
onduidelijk. Klassenouders nemen contact op met Mascha om op
bezoek te gaan.
Amanda
Amanda gaat steeds minder werken op advies van de bedrijfsarts. In
maart gaat ze met zwangerschapsverlof. Na de zomervakantie
hervat zij haar werkzaamheden.
Neena
Het gaat niet goed met Neena. Ze heeft veel lichamelijke klachten.
Stichting Leerrijk zoekt via Baanbrekers een vervanger.
Vervanging
Drie juffen gaan de scholing voor de Kanjertraining volgen> Hiervoor
is vervanging nodig voor zes dagen. Deze vervanging is inmiddels
geregeld. Dit geldt ook voor de cursusdag van juf Renate.
Office 365
School gaat over op Office 365. Dit neemt veel tijd in beslag.
Komende vier weken zal hiervoor tijd moeten worden ingelast.
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Drukke periode voor het team
Drukke periode met drie studiemiddagen:
Office 365
Leerlijn rekenen→er wordt (nog) geen andere methode gezocht
Taal-leesplein
Rapporten
Omdat de resultaten van de cito-toetsen worden meegenomen in de
rapporten zullen deze pas maandag 19 februari worden
meegegeven. De gesprekken blijven wel gepland op de afgesproken
tijden.
Peilingen
Tevredenheidpeilingen zijn uitgezet om duidelijkheid te krijgen over
hoe tevreden ouders, leerlingen (groepen 6, 7 en 8) en teamleden
zijn.
Website
Website wordt onderhanden genomen, omdat hier heel veel oud
nieuws op staat.
Privacy
Wet op privacy wordt strenger.
Jan
Jan gaat op maandag ondersteuning verlenen op SBO Zilverlicht,
omdat er op die dag geen directie aanwezig is op deze school.
Speeltoestel
Waarschijnlijk is er vuurwerk aangestoken op het kleuterplein. Het
nieuwe speeltoestel is hierdoor beschadigd, maar kan /mag nog wel
gebruikt worden. De schade wordt zo spoedig mogelijk hersteld
Laptops
Er zijn 23 laptops besteld. Deze laptops worden opgeborgen in een
laptopkar. De laptops kunnen draadloos gebruikt worden in het
gehele gebouw en deze werken draadloos. De "oude" laptops/
computers blijven in gebruik.
Koptelefoons
Er worden van huis uit koptelefoons meegenomen→omdat er gezegd
zou zijn dat een kind volgens de juf deze koptelefoon niet nodig
heeft. Dit is niet de bedoeling volgens Jan. Als de betreffende juf dit
met juf Natasja heeft overlegd én nodig vindt, wordt een koptelefoon
aangeschaft door school. Jan zal dit verder kortsluiten met het team.
Schoolkrant
Mededelingen via de schoolkrant heeft geen toegevoegde waarde
meer. Idee is om de schoolkrant echt vanuit de leerlingen te laten
opstellen. Jan pakt dit op met de leerlingenraad.
Mededelingen via mail worden goed ontvangen door de ouders.
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MR
MR heeft geen nieuws.
TSO
Van TSO geen nieuws vernomen.
Schoolfruit
Schoolfruit loopt goed. Er mag altijd extra fruit vanuit huis worden
meegenomen wanneer kinderen dit liever hebben.
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Goedkeuring jaarverslag: Iedereen heeft de notulen van de
jaarvergadering ontvangen.
Kascontrole heeft plaatsgevonden:→ goedgekeurd door de
aangestelde kascommissie.
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Commissie sint
Commissie sint is binnen het budget gebleven. Complimenten van
Roswitha voor de hele commissie. Geen zieken op 5 december. Het
kostte erg veel voorbereidingstijd. De sint is al vastgelegd voor
volgend jaar. Er zal dan zal nog beter moeten worden afgestemd met
de Hugo, omdat zij waarschijnlijk ook op 5 december sinterklaas
langs laten komen.
Kerstcommissie
De kerstcommissie ging uit van 107 leerlingen in plaats van 98
leerlingen. Zij zijn wel binnen het budget gebleven.
Turkse kinderen wilden niet eten, terwijl juist rekening werd
gehouden met al het eten. Voortaan wordt een klein deel voor Turkse
kinderen gemaakt en het grote deel gewoon Nederlands eten voor
de Nederlandse kinderen.
Evaluatie met leerkracht moet nog gebeuren. Het enige wat volgens
het team opviel was dat het te lang duurde. Tot 18:15 uur ging het
goed, daarna werden de kinderen onrustig.
Leerkrachten zijn erg tevreden over de wijze waarop er door de
commissies van kerst en sint is gewerkt.
Carnaval
Voorbereiding carnaval: 11 januari heeft Diana overleg met Renate.
Let op dat de brieven er op tijd uitgaan. DJ wil het liefst
donderdagavond al opbouwen. Diana komt er op terug of dit mogelijk
is.
Budget
Budget per klas: Hierover zijn de klassenmoeders met de juffen aan
het brainstormen.
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Ideeënbus
Ideeënbus: Jan zal de bedoeling hiervan bespreken met de
leerlingenraad zodat dit beter kan worden benut. Nu zitten er briefjes
in met dezelfde ideeën maar niet doelgericht.
Schooltuintjes
Peggy is hier al mee bezig, al veel leuke ideeën. Ze waren al
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begonnen, maar door de sneeuw lag het even stil.
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Sponsorcommissie:
• Voor de bloemenactie moeten de prijzen opnieuw worden
besproken met de bloemist.
• Bingo is verzet naar vrijdag 2 maart. Brief wordt nog
verzonden, ook voor hulpouders.
• 3e activiteit wordt dit jaar geschrapt omdat veel ouders vinden
dat er al best veel geld van hen wordt gevraagd. Aangezien
er genoeg geld aanwezig is in de OV-pot, kan er worden
gekeken naar aanschaf van zaken die de kinderen echt leuk
vinden om mee te spelen.
• De bedankhandjes voor Albert Heijn vielen goed in de smaak.
Dit was ook terug te zien op Facebook.
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Mededelingen brigadieren en BVL:
Het thema van de verkeersweek (1 tot en met 5 april) wordt:
Hulpdiensten. Peggy heeft de brandweer en politie benaderd. Even
afwachten wie er kan/wil komen.
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Kledingcontainer: overzicht deze maand niet ontvangen.
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Rondvraag en sluiting:
• De voorbereidingen voor het schoolreisje zijn even stil gelegd.
Zodra Mascha weer wat mobieler is, worden de
voorbereidingen weer opgepakt. Het wordt een uitstapje naar
de Efteling. Het vervoer en de verdere kosten moeten nog
worden uitgezocht.
• Het contract met de schoolfotograaf is verlengd. De foto’s
zullen worden gemaakt op 16 mei.
Roswitha sluit de vergadering om 22.10 uur.
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