Notulen OR vergadering BS De Heihorst 23-04-2018.
Aanwezig: Ellen Daniels, Monique Driehuis, Ilse ter Keurs, Ron Videler,
Chantal Cox, Rob Vanlier, Vivian Coenen.
Afwezig: Linda Lenders.

Opening: Ellen opent de vergadering heet onze nieuwe leden Ilse en Chantal
welkom.
Notulen vorige vergadering: Geen opmerkingen.
Ingekomen stukken: Kvk wijzigingen secretaris, NL Doet toelage ontvangen.
Financien: Ron heeft Sandra gevraagd om een recente leerlingenlijst, deze
krijgt Ron morgen 24-04-2018.
Ron geeft aan dat nog meerdere ouders de ouderbijdrage niet betaald hebben.
Hier gaat Ron ouders voor benaderen om toch te betalen.
De bankrekening is geregeld en Ron kan inmiddels alles betalen.
Schoolontwikkelingen: Formatie van leraren wordt binnenkort bekend
gemaakt, is op dit moment nog niet helemaal duidelijk. Doordat Sandra de
nieuwe directeur/teamleider wordt ziet het er wel beter uit in de formatie.
Het Streven voor aankomend schooljaar is dat er in de ochtend 4 groepen
blijven, en 3 groepen in de middagen.
Wereldorientatie:
Er zijn 2 methodes door de leraren bekeken. Jeelo is de methode waar voor
gekozen is. Jeelo werkt met 12 projecten, waar kinderen groepsdoorbrekend
op onderzoek uitgaan, waarbij mensen kunnen worden uitgenodigd om
gastlessen te verzorgen.
26 april krijgen de leraren de tweede studiedag over Jeelo. Leraren moeten er
zelf mee aan de slag om te ervaren hoe het werkt. In mei start schoolbreed 1
project om te gaan ervaren hoe het werkt.

Sandra vraagt aan ons als ouders van de OR hoe Isy bevalt? Ouders geven
allemaal aan het heel prettig te vinden.
Sandra is benoemd als nieuwe directeur van BS de Heihorst en de basisschool
in Buggenum. Sandra zal in Heibloem de taken van teamleider blijven
uitvoeren.
Subsidie leefbaarheidsfonds-windmolenpark: Er worden weer nieuwe
windmolens gebouwd. Er is ook een subsidie om de leefbaarheid in Heibloem
te behouden, Er dient een project ingediend te worden om bijv. de school
duurzamer te maken/houden. Vivian heeft dit aan Tjeu en Sandra voorgelegd
om hier over na te denken om in aanmerking te komen. Sandra zou contact
leggen met Henny Korten hierover hij neemt deel aan de werkgroep. Hier is
nog geen terugkoppeling over geweest met Vivian. Leden misschien even mee
denken over een duurzaamheidsproject. Ook in het kader van Jeelo zouden er
gastlessen excursies geregeld kunnen worden.
Evaluatie laatste activiteiten:
Pasen: goed verlopen, Meneer Wiel weer in de rol van paashaas.
Paashaaskostuum geschonken gekregen van de familie Hoenink, Cindy Jeucken
had de paashaas mooi geschminkt. De gekookte eieren zijn gesponsord door
Peter Nelissen, Piers greunte en fruit.
Bedankt namens de OR.
Volgend jaar op Isy vermelden.
Koningsspelen: Sponsorloop gehouden, opbrengst voor materialen aan te
schaffen voor het nieuwe leren de andere helft voor Daan den Bekker die de
alpe de huez gaat fietsen. Chantal geeft aan dat er een gevaarlijke situatie was
ivm het afleveren van de papiercontainers. Volgende keer even wachten met
beginnen.
Aankomende activiteiten:
Schoolreisje 12 juni:
Groep 1-4 gaat naar kinderpretland in weert. Ranja nemen we zelf mee, Ellen
regelt dit.

Groep 5-8 nog niks over bekend. Jan en Astrid regelen dit zelf. Ze kunnen altijd
hulp vragen aan de contactouders.
Lief en Leed: Juf Peggy( Juf van Gijs) is bevallen van een dochter Kyra 21 april
2018.
Medelingen: geen.
Rondvraag: Komt er nog een ouderavond over de nieuwe formatie vraagt
Vivian.
Monique geeft aan dat het nog steeds niet duidelijk is en zodra dit wel duidelijk
is er meer informatie volgt.
Datum volgende vergadering : 3 September 2018 om 20.00 uur.
Jaarvergadering 12 November 2018 om 19.30 uur
Sluiting: Ellen sluit de vergadering en bedankt iedereen voor de aanwezigheid.

