Notulen OR vergadering BS De Heihorst 13-11-2017
Aanwezig: Ron Videler – Linda Lenders – Ellen Daniels – Monique Driehuis –
Vivian Coenen – Danielle Caris
Afwezig: Rob van Lier
Opening:
Ellen opent de vergadering.
Notulen vorige vergadering:
Geen opmerkingen.
Ingekomen stukken:
Er zijn geen ingekomen stukken.
Financien:
 Begroting zoals al doorgesproken in jaarvergadering.
 Brief ouderbijdrage is gereed en kan worden uitgedeeld aan leerlingen.
 Bedrag voor Sinterklaas dient contant betaald te worden (geld aan
school geven)
 Bankkosten worden in de gaten gehouden.
 Danielle subsidie voor de kerstboom aanvragen.
Schoolontwikkelingen:
 Tjeu vertelde over het dalende leerlingenaantal en de aankomende 3
groepen structuur. Leerkrachten zijn nu aan het brainstormen en alle
mogelijkheden aan het verkennen. Zodra er meer concreet en duidelijk is
worden ouders hierover ingelicht.
 Naar aanleiding van vragenlijst KMPO (kwaliteitsmeter) zijn er
verbeterpunten gemaakt. Oa:
 Verbeteren communicatie: het ISY ouderportaal is in gebruik
genomen, hier zijn al veel positieve reacties op gekomen.
 Pestprotocol wordt regelmatig opnieuw met de leerlingen opgepakt
en besproken.
 Regels en afspraken worden regelmatig opnieuw met leerlingen
opgepakt en besproken, er is nu een witte stip op de speelplaats
ingesteld, deze dient als time-out plek.
 Reflectionday: Het idee van deze dag is dat kinderen weten hoe
belangrijk het is om zichtbaar te zijn op de weg. De oudere groepen

hebben een vestje gekregen, kinderen graag stimuleren om deze vestjes
te dragen, verdere uitleg hierover staat op ISY.
 ICT: Een aantal leerkrachten gaan zich verder verdiepen in het
“programmeren” voorbereiden op 21 eeuwse vaardigheden.
 Schoolontbijt is goed verlopen.
Evaluatie laatste activiteiten:
Er zijn geen activiteiten geweest.
Aankomende activiteiten:
 Sinterklaas: strooigoed is geregeld. Datums zakjes klaarmaken is 22 Nov.
Om 10.00 uur. Vivian en Linda maken 60 zakjes.
 Kerstmis: Als er hulp nodig is dan horen we dit van meester Jan.
 Carnaval: Als er hulp nodig is horen we dit van meester Jan.
 Schoolreisjes: IVM weinig keuze in accomodaties is toch besloten om de
Ijzeren man in Weert ook voor groep 1 t/m 4 weer te nemen. Ellen gaat
hier gelijk contact mee opnemen. Voor de komende jaren kan misschien
ook de nieuwe speeltuin die bij buitenhof de Leistert komt in de keuze
mee genomen worden.
Lief en Leed:
Lijst is de volgende vergadering definitief uitgewerkt.
Mededelingen:
Er zijn geen mededelingen
To do lijst:
Deze werd bijgewerkt
Contactouders aangepast > Groep 1 t/m 4 Ellen en Linda
Groep 5 en 6 Danielle en Rob
Groep 7 en 8 Vivian en Ron
Rondvraag:
Geen gebruik van gemaakt.
Datum volgende vergadering:
19-2-2018
Sluiting:
Ellen sluit de vergadering.

