Oudervereniging BS Pieter Wijten
Aan:
Directie en OV leden
Onderwerp: Notulen 21 september 2017
Datum:
21 september 2017
Aankomst tijd: 20.00 uur
Aanwezig: Roswitha, Laura, Francoise, Ilse, Peggy, Linda, Danielle,
Jan, Diana en Mariska
Afwezig: Miranda en Rianne (beiden afgemeld)
Notulist: Mariska
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Welkom vaststellen agenda
- Eventuele ingekomen stukken: Geen
- Activiteitenrooster :heeft iedereen ontvangen. We
hebben vanuit elke commissie 1 aanspreekpunt naar de
contactpersoon van de leerkrachten.
- KVK-wijzigingen zijn verstuurd. Mariska als secretaris in
plaats van Danielle, Francoise als vice-voorzitter in
plaats van Ilse. Nicole is uitgeschreven. Diana en
Miranda zijn ingeschreven.
- Jan is voortaan als leerkracht/directeur bij onze
vergaderingen in plaats van Marian.
- Afspraak maken met het bestuur voor voorbereiding
jaarvergadering. Ouderbijdrage hoeft niet te worden
verhoogd, iedereen mee eens.
Mededelingen directie/ MR/ TSO
Directie: Staking op donderdag 5 oktober. Alle scholen
binnen Leerrijk doen mee, dit is met name voor werkdruk,
mogelijkheden voor meer ondersteuning.
Inspectie: hoofdinspecteur en nog een collega is langs
geweest. In 2014 heeft hij een onvoldoende afgegeven.
Meerdere jaren al een onvoldoende in verband met de
eindcijfers van groep 8. Maar door alle verbeteringen die
reeds in gang zijn gezet, ziet hij de toekomst positief
tegemoet.
Jan is aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag. Renate neemt op de woensdag zijn taken waar als
ook Natasja er niet is.
Idee van een soort weeksluiting zijn ze mee bezig,
waarschijnlijk op woensdag voor de ouders, per groep,
wellicht als eerste de kleuters.
Juf Amanda gaat langzaam weg uit groep 4. Hopelijk een
fulltimer voor in de plaats tot aan de zomervakantie.Dat is
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bijna rond.
Juf Mascha wordt in oktober waarschijnlijk geopereerd aan
haar hernia. Tot die tijd is zij achter de schermen op veel
fronten inzetbaar.
Traktatie is overlegd, mag een feestje zijn maar voorkeur
gaat uit naar gezonde traktatie.
Schoolfruit is opnieuw aangevraagd, hiervoor moet je
worden uitgeloot.
Plusklas is uitgebreid, op woensdag en vrijdag. De kinderen
missen hierdoor de gym (of vaak uitstapjes op woensdag),
daarvoor wordt nog een oplossing gezocht.
Nieuwe vertrouwenspersonen zijn voortaan Renate en
Amanda. Voor ICT is Natasja tijdelijk aangewezen, hiervoor
wordt nog iemand gezocht.
MR: geen nieuws
TSO: Roswitha heeft gemaild naar Mikz. De kinderen krijgen
nu alleen nog water, thee en melk in verband met gezonde
voeding op school. Je mag zelf “gezond drinken” en een
“gezond” koekje in de trommel stoppen.
3 Goedkeuring verslag 12 juni 2017 en de besluitenlijst
Verslag goedgekeurd.
4 Sintcommissie loopt. Peuterspeelzaal is in overleg met wie ze
dit vieren en komt hier op terug. 94 kinderen zijn er op dit
moment. Daarmee kan het budget worden berekend.
Kerst-voorbereiding: datum wordt gepland.
Budget per klas om iets leuks te doen? Groep 5/6 heeft als
idee om naar het ijzertijd-museum te gaan.
Iedere klassenouder heeft met de juf bij elkaar gezeten wat de
verwachtingen zijn voor het huidige schooljaar.
Schooltuintjes: komen met Leerlingenraad bij elkaar, alleen nog
32 zakken potgrond ophalen bij de gamma.
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Schoolreisje: Er wordt al flink gebrainstormd.
Sponsorcommissie:
- Bedankhandjes worden in oktober overhandigd aan AH.
Komen binnenkort bij elkaar om ook derde activiteit te
bedenken.
Mededelingen BVL en brigadieren: Hebben 22 september
eerste vergadering. De kleinste maat brigadiersjas is kwijt.
Inzage kledingcontainer:
Kledingcontainer saldo over mei: €24,-
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Rondvraag en sluiting:
Geen vragen en Roswitha sluit de vergadering om 22:00 uur.
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