Notulen OR vergadering BS De Heihorst dd. 12-09-2017
Aanwezig: Monique Driehuis – Ellen Daniels – Ron Videler – Vivian Coenen –
Linda Lenders – Danielle Caris.
Afwezig: Rob van Lier – Nicole den Bekker – Hennie Korten – Jolanda Zelen

Opening:
Ellen opent de vergadering.
Notulen vorige vergadering (15-5-2017:
Geen opmerkingen.
Ingekomen stukken:
Er zijn geen ingekomen stukken.
Financiën:
 Ron neemt vanaf de jaarvergadering definitief de functie van
penningmeester over van Hennie.
 Lijst van bedragen Lief en Leed zal dan ook klaar zijn.
 Voorstel wordt gedaan om brief over de ouderbijdrage al in September
te versturen > iedereen kan zich in dit voorstel vinden. Aan Hennie word
gevraagd of de brief van voorgaande jaren nog up to date is. Er zijn 40
gezinnen waar brief naar verstuurd wordt.
Jaaroverzicht activiteiten 2017/2018:
 Gezamenlijk nieuw overzicht doorgenomen. Danielle stuurt deze door
naar alle leden.
 Schoolreisje voor groep 1 t/m 4 wordt al door Ellen gereserveerd.
Gezamenlijk besloten om alleen nog maar te kiezen voor Beringerzand
en Binnenspeeltuin Panningen.

Schoolontwikkelingen:
 Er is een nieuwe conciërge op school. Ronald Hawinkels zal 4 ochtenden
in de week aanwezig zijn.
 Dag van de leerkracht: op deze dag zullen alle scholen mee doen aan de
Landelijke staking, hierdoor komt deze dag te vervallen. Alle kinderen
zijn vrij.

 In het kader van betere communicatie is school gestart met Isy app. Tot
de herfstvakantie zal al het nieuws ook nog via de mail aan ouders
toegezonden worden.
Na de herfstvakantie zal dit alleen nog via Isy app inzichtelijk zijn. Ouders
met een hotmail account dienen er rekening mee te houden dat het
bericht in de spam box terecht kan komen. Geadviseerd wordt om deze
regelmatig te controleren.
Voor nu blijkt dat de Isy app nog even wegwijs worden is voor iedereen,
leerkrachten geven aan het wel als prettig te ervaren.
 Naar aanleiding van de KMPO vragenlijst is school bezig om afspraken en
regels duidelijk te maken en te houden voor de leerlingen. Sommige
ouders geven aan dat de regels strenger mogen zijn. In het
schoolontwikelingsplan staat veel informatie hierover vermeld. Dit ligt
binnenkort ter inzage voor alle ouders.
 Kleuters hebben een nieuw digi bord gekregen.
 21 Eeuwse vaardigheden > Hier wordt aandacht besteed door de
zelfstandigheid van de leerlingen proberen te vergroten, ontdekkend te
leren en het omgaan met de computer / snappet.
 Kansrijke combinatiegroepen > Zoals het nu uitziet zal er vanaf volgend
jaar ook op onze school gestart worden met combinatie groepen van 3
groepen per klas. Dit wordt een groot ontwikkelingspunt voor komend
jaar. Ouders zullen bij nieuwe ontwikkelingen op de hoogte gebracht
worden middels ouderavonden.
Evaluatie laatste activiteiten:
 Schoolreisje > Schoolreisje voor groep 1 t/m 4 wordt al door Ellen
gereserveerd. Gezamenlijk besloten om alleen nog maar te kiezen voor
Beringerzand en Binnenspeeltuin Panningen. Schoolreisje voor groep 5
t/m 8 is de ijzeren man goed bevallen.
 Kamp > Kamp is goed verlopen
 Schoolfeest > Is goed verlopen en heeft een vrij goede opkomst gehad.
Kinderen ervaren het als een prettig samenkomst. Voor de ouders wordt
geïnventariseerd of de behoefte er is om het schoolfeest op deze manier
voort te zetten, of dat er andere behoeftes zijn. Wordt terug gekoppeld
aan de organisatie schoolfeest, zij zullen dit verder oppakken.

Aankomende activiteiten:

Dag van de leerkracht zal komen te vervallen ivm staking. Overige activiteiten
worden in de volgende vergadering besproken.
Lief en Leed:
Bij de volgende vergadering zal de prijslijst voor kado’s uitgewerkt zijn.
Bij de jaarvergadering nemen we afscheid van Hennie en Nicole en Jolanda.
Ellen zal de kado’s hiervoor halen.
Evt. mededelingen:
Er zijn geen mededelingen.
To do lijst:
Deze werd bijgewerkt.
Rondvraag:
Wordt geen gebruik van gemaakt.
Datum volgende vergadering:
13-11-2017 20.00 uur. Er zal eerst gestart worden met de Jaarvergadering.
Sluiting:
Ellen sluit de vergadering.

