Notulen vergadering Ouderraad
Datum
Aanvang
Locatie





: Dinsdag 27 maart 2018
: 20.15 uur
: De Hoeve

Aanwezig vanuit het Hoeveteam: Rutger Smeenk
Aanwezig vanuit de OR/feestcommissie: Bram Gerards, Jolanda van Leijenhorst,
Roos Brans, Jeroen van der Woerd, Anneke Waslander, Marlies Franken
(verslag).
Aanwezig vanuit ouders: Martijn Borsje

1. Opening
Bram heet de aanwezigen van harte welkom. Martijn Borsje is aanwezig.
Waarschijnlijk zal Martijn, o.a. in verband met het stoppen van Jolanda van
Leijenhorst als lid van de OR, na de ALV (najaar 2018) toetreden tot de
ouderraad.
2. Bespreken notulen OR-vergadering 16 januari 2018
Geen opmerkingen notulen.
Actielijst
Wie
Bram

Bram

Bram

Wat

Datum

Afgerond

Benaderen nieuwe OR- leden
Reeds 1 persoon benaderd. Met andere
zal (wederom) contact worden gezocht
Reactie/terugkoppeling naar ouder
inzake besteding OR-budget.
Teruggekoppeld
Contact houden met EHBO vereniging
Actuele stand van zaken: bij EHBO
vereniging is een nieuwe trainer ter
vervanging van vorige. Er is dus nog geen
extra trainer. Mede hierdoor planning
cursus EHBO op de Hoeve
waarschijnlijk volgend schooljaar.

02-2018

NEE

02-2018

JA

03-2018

NEE
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3. Mededelingen vanuit school
- Geen
4. Ingekomen stukken
 Nieuwsbrieven: geen opmerkingen
 Postvak In: leeg
 Mailbox: leeg
5. Bespreekpunten vanuit de OR
 Wijziging samenstelling OR: vanaf de komende Algemene ledenvergadering zal
Anneke Waslander de voorzittersfunctie tijdelijk vervullen.
 Staking: gezien de estafettestakingen die er gaande zijn binnen het primair
onderwijs zal Gelderland en daarmee ook De Hoeve binnenkort mogelijk ook
deelnemen aan acties. Het team beraadt zich nog om deze staking(sdag)
anders/ ludiek in te vullen.
 Nieuwbouw/verbouw:
- vanuit school: mei 2018 volgt definitief besluit m.b.t. de huisvesting:
nieuwbouw of verbouw
- vanuit school: bij renovatie zal er een noodschool vanuit de gemeente
gefaciliteerd worden. Duidelijkheid m.b.t. de locatie e.d. heeft De Hoeve
vanuit de gemeente echter nog (steeds) niet ontvangen.
 Op de site van de Hoeve staat een 4 jaarlijks inspectierapport van 2011. Is er
geen rapport van recentere inspectie? Antwoord: Nee, inspectie is niet meer
langs geweest na 2011, blijkbaar geen aanleiding toe. Reactie gast: wellicht
verstandig om voor de verbouwing nog een inspectie in te laten plannen.
Tijdens de verbouwing of net daarna is het wellicht niet handig. Aanvulling
school: Inspectie bepaalt zelf wanneer ze inspecteren.
 Organisatie (sport)activiteiten: school neemt gedurende het schooljaar deel
aan verschillende (sport)activiteiten die ook door ouders/ verenigingen
worden aangeboden. Voorbeelden zijn: de Engelse les waarover alle ouders via
een speciale nieuwsbrief van school werden geïnformeerd of de posters voor
het Kidstheater. Dat is natuurlijk erg leuk/ nuttig maar de vraag vanuit de
OR is op welke gronden de keuze voor deelname aan (sport)activiteiten tot
stand komt? Zijn er voorwaarden waaraan voldaan moet worden? Kan daar
meer transparantie over bewerkstelligd worden zodat we kunnen voorkomen/
beperken dat er een gevoel van willekeur ontstaat/ is? Antwoord vanuit
school:
- Rutger begrijpt het standpunt vanuit de OR dat er mogelijk een gevoel
van willekeur kan ontstaan en koppelt dit terug aan Nancy. Er is in ieder
geval een werkgroep Sport die per jaar bekijkt en beoordeeld aan welke
activiteiten zal worden deelgenomen.
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Idee/ suggestie OR: realiseer een (online) prikbord voor ouders en
betrokkenen (soort marktplaats met criteria en aanbod diensten/ producten/
evenementen). Neemt Rutger mee.
Zwemmen: in een nieuwsbrief ontvingen we de info dat de zwemlessen geen
doorgang meer zullen vinden (te duur en te omslachtig). De OR betreurt dit
en vraagt of er nog een gesprek wordt aangevraagd met de gemeente
hierover? Koppelt Rutger terug aan/ met Nancy.
Avondvierdaagse: vanuit school is Rene Huurdeman de contactpersoon. Voor
het opstellen van de brief aan de ouders zal Bram contact met Rene opnemen.
In verband met de planning en organisatie moet de brief voor de meivakantie
verstrekt worden. Ruim voor de meivakantie, de aanmeldingen moeten voor de
meivakantie binnen zijn. De feestcommissie is verantwoordelijk voor de
pitstops. Bram Gerards geeft door aan Roos en Anneke wie zich hiervoor
heeft aangemeld,
zij geven dit door aan de organiserende
feestcommisieleden.
Jaarvergadering: de ALV van de OR en MR zal ingepland worden tussen de
kennismakingsavond en de jenaplanavond. Rutger koppelt dit terug aan Nancy
zodat ook de MR op de hoogte wordt gesteld van de exacte datum.

6. Feestcommissie, status geplande activiteiten
Vraag vanuit feestcommissie: toestemming voor aanschaf nieuwe thermoskannen,
fruitschalen en bekers akkoord door Jeroen.
Grabbelton voor leerkrachten regelen? Wachten reactie vanuit school af.
7. Financiën
Van de ouderbijdrage is momenteel 83% betaald. Binnenkort gaat er nog een
herinnering naar de ouders die nog niet hebben betaald. Verder geen opmerkingen/
aanvullende informatie.
8. Wat verder ter tafel komt
- Is er wellicht al meer bekend over de aanpassing van het Eekhoornlokaal
ivm toetreding hoeveelheid daglicht? Koppelt Rutger terug aan Nancy.
9. Sluiting vergadering
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de
vergadering.
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ACTIELIJST
Wie

Wat

Datum

Afgerond

Bram
Bram
Feestcom.

Benaderen nieuwe OR- leden
Contact houden met EHBO vereniging
Grabbelton verjaardagen leerkrachten.
Reactie vanuit school ja/ nee
Reactie vanuit school op daglicht lokaal
Egels
Reactie vanuit school op prikbord ouders
Vacature bestuur / nadere info
Inspectierapport toekomst
(sport)activiteiten/ prikbord/ marktplaats
Zwemmen / contact met gemeente
Datum ALV bepalen / afstemmen MR
Eekhoornlokaal voor Egels/ aanpassingen?

02-2018
03-2018
03-2018

JA/ NEE
JA/ NEE
JA/ NEE

03-2018

JA/ NEE

03-2018
03-2018
03-2018
03-2018
03-2018
03-2018
03-2018

JA/ NEE
JA / NEE
JA / NEE
JA / NEE
JA / NEE
JA / NEE
JA / NEE

Alg.
Alg.
Directie
Directie
Directie
Directie
Directie
Directie
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