Notulen OR de Heihorst.
09-09-2019
20.00 uur
Basisschool de Heihorst.

Aanwezig: Rob Vanlier, Linda Lenders, Chantal Cox, Ilse ter Keurs,
Ellen Daniels, Monique Driehuis, Vivian Kranen.
Afwezig: Ron Videler.

Opening: Ellen opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Notulen vorige vergadering: geen opmerkingen.
Ingekomen stukken: geen.
Financiën:
-De Ouderbijdrage is met toestemming van de MR verhoogd vanaf schooljaar 2019-2020
naar 14 Euro per kind. Dit moet de MR nog even schriftelijk bevestigen, Vivian heeft dit aan
Josien Vossen doorgegeven en deze pakt het op. Ook moet de reden waarom duidelijk
gecommuniceerd worden naar de ouders. Vivian gaat dit even met Ron regelen. Dan kan dit
doorgegeven worden aan Sandra om dit op ISY te plaatsen.
-Ron moet nog steeds de bankkopelling regelen met Sandra!! Dit scheelt enorm veel in de
kosten.
Schoolontwikkelingen:






Kinderboekenweek: Thema is vervoer. Vraag aan de OR om het hoekje hierop aan te
passen. Start is op 2 oktober.
Op 24 oktober komt het Continium op school, project fiets. Vraag aan ouders om te
helpen deze ochtend al vroeg om op te bouwen bijv. Iedereen kijkt even in de agenda
en koppelt dit terug naar Monique.
Er komt bezoek van de inspectie begin oktober, Ze komen kijken naar de school en de
leraren. (didactisch handelen) Dit is een bezoek zonder beoordeling.
Gerard Zegers( bestuurder van SPOLT) komt ook op bezoek. Hij gaat kijken naar het
ontwikkelingsplan of dit ook nageleefd word. Zal ook in gesprek gaan met een aantal
kinderen en ouders. Verder zal hij met Sandra en Astrid als IB er spreken.






Op de teldatum zal het leerlingaantal 49 zijn, mocht er tussentijd geen veranderingen
meer zijn.
Cjg bezoekt nu 1 keer per maand de school met een vrij inloop uurtje. Vinden wij dit
waardevol? Er komt namelijk weinig reactie. Ellen geeft aan dat er wel ouders zijn die
dit waardevol vinden. Als tip geeft de OR mee contactgegevens blijven herhalen op
ISY. Misschien is de drempel te hoog voor sommige ouders?
Start nieuwe schooljaar: leuke opening kinderen enthousiast. Voor groep 3/4
misschien iets lastiger i.v.m. nog niet kunnen schrijven? Koffie en thee weinig gebruik
van gemaakt, waarschijnlijk dat er veel ouders moeten werken.

Evaluatie laatste activiteiten:
-schoolverlaterdagen: Deze zijn goed verlopen ondanks dat de overnachting op school heeft
plaatsgevonden. Kinderen waren er heel tevreden over!
-Opening nieuwe schooljaar: zie schoolontwikkelingen.
Aankomende activiteiten:
-Dag van de leraar: 5 oktober waarschijnlijk 7 oktober omdat 5 oktober in het weekend is. De
Or gaat weer opzoek naar een leuke attentie.
-Jaarvergadering OR 18 november 2019 19.30 uur, Vivian zal hier de uitnodiging voor maken
en op Isy laten plaatsen.
Lief en Leed:
-Toos heeft namens de OR een kaartje en een koekpakker aangeboden gekregen i.v.m.
afscheid.
-Bedankje op ISY en Erica plaatsen i.v.m. spek de kas actie om dorpsgenoten te bedanken
Ilse gaat dit oppakken.
Mededelingen:
Rob geeft aan ieder jaar via de Rabobank ook een actie is om de kas te spekken. Voor 2020
in de gaten houden of we hier ook gebruik van kunnen maken.
Monique geeft aan dat het niet haalbaar is om met een klas/kinderen voor de gouden
voucher te gaan, i.v.m. privacy en niet educatief. Te commercieel. Begrijpelijk, besloten om
hier niet voor te gaan.
10 november moeten we de cheque ophalen. Linda en Vivian willen al gaan hopelijk sluiten
zich hier meer leden bij aan. 13.00 uur 10 november.
To do lijst: Linda en Chantal gaan voor de herfstvakantie met Ron afspreken om de
kascontrole te laten plaatsvinden.

Rondvraag: Ellen vraagt of er een nieuwe enquête kan worden gehouden i.v.m. de
schooltijden. Monique koppelt dit terug aan Sandra.

Rob vraagt vanuit de gemeenschapsraad: Het bordje van het meester verstappenpaadje is
weg? Zorgt school voor een nieuw? Oproep op ons Heibloem of iemand iets gezien heeft of
weet waar het bordje is?
Datum volgende vergadering: 18-11-2019 19.30 Jaarvergadering.
Sluiting: Ellen bedankt iedereen voor de aanwezigheid.

