Notulen vergadering ouderraad “De Heihorst”.
Datum: 12-11-2018.
Tijd: 20.00 uur.
Plaats: “BS De Heihorst”.

Aanwezig: E. D., L. L., I. ter K., C. C., M. D. V. K..
Afwezig: R. V., R. V.

Opening: E. opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Notulen vorige vergadering: E. vraagt na aan M. wat er gedaan is met de feedback dat
nieuwe ouders vaak te weinig informatie hebben over praktische zaken zoals gymkleding,
pauzesnack enz.
M. geeft aan dat nieuwe ouders nu de jaarkalender op papier mee krijgen waar deze
informatie op staat. Ook krijgen ze een blad over de methode en werkwijze in groep 1-2.
Ingekomen stukken: Geen.
Financien: ivm afwezigheid van R. geen informatie. Kascontrole heeft plaatsgevonden door
L. en V., goedgekeurd zag er keurig uit.
Punt van aandacht de ouderbijdrage.
Schoolontwikkellingen:





I. R. (onderwijsassistent) heeft een jaarcontract gekregen. Ze zal op maandag- en
donderdagochtend op De Heihorst aanwezig zijn en de leraren ondersteunen.
Teldatum is 1 oktober geweest op dat moment telt de school 58 leerlingen. Dit is
hetzelfde aantal als het vorige schooljaar.
Vergadering Toekomst van De Heihorst is 21 november 2018. Wie van de ouderraad
wil en kan hierbij aanwezig zijn?
Studiemiddagen van school veel bezig met de nieuwe privacywet, AVG. Er komt
waarschijnlijk dat bijv. luizenmoeders, overblijfouders een geheimhoudingsverklaring
moeten onder tekenen. Meer informatie volgt.

Evaluatie laatste activiteiten: Dag van de leraar 5-10-2018, leuke reacties van de leraren op
de kleine attentie. Kinderen hebben goed meegewerkt aan het geheimpje. Als verassing had
de OR nog een taart voor de leraren.
Aankomende activiteiten: Sinterklaas: strooigoed is gekocht 9 kilo. 7 kilo om snoepzakjes
van te maken en 2 kilo extra voor de pieten en evt. in de klassen.
Ron: Zorg dat 4 december in een envelop met 85 euro bij M. is afgegeven om de Sint en zijn
pieten te betalen.
Kerstmis: I. en L. zitten vanuit de OR samen met P. en W. in het werkgroepje. Het idee is om
een lichtjestocht te lopen waar ook het kerstverhaal bij verteld/ uitgebeeld word. Daarna
een gezellig samenzijn op het schoolplein met koffie/ thee wat lekkers. Hier zullen ouders
voor benaderd worden om wat te bakken. Meer informatie volgt.
Lief en Leed: Geen.
Mededelingen: M. vraagt wie het aanspreekpunt wil zijn voor de carnaval. V. wil dit doen, ze
heeft R. benaderd via de app of hij dit samen met haar wil oppakken. Dan kunnen ze dit
verder met J. oppakken.
C. heeft offerte opgevraagd van Beringerzand voor het schoolreisje. Nog geen reactie gehad.
De datum is wel vastgelegd bij Beringerzand maar door wijzigen concept duurt het iets
langer dan normaal. We zijn ruim op tijd meer informatie volgt.
Ook word er gesproken om evt. Monkey Town in het rouleerschema op te nemen ivm.
wegvallen Kinderdrome Panningen. Dit word nog verder bekeken in de loop van het
schooljaar.
Rondvraag: er is een mogelijkheid om bloembollen te krijgen vanuit de gemeente 1000
stuks. Is hier vanuit school interesse in? M. gaat dit navragen. Dit zal dan pas voor het
volgende jaar zijn ivm te laat melden dit jaar. Kerstboom subsidie is aangevraagd via de
gemeente. Nog geen reactie gehad datum inschrijving is nog niet vervallen.( 30-11-2018)
hopende na deze datum een reactie te hebben gekregen.
Datum volgende vergadering: 28-01-2018 tijd: 20.00 uur
Sluiting: E. sluit de vergadering en bedankt iedereen voor de aanwezigheid.

