Oudervereniging Basisschool St. Jan Duizel
Verslag van de vergadering gehouden op dinsdag 16 januari 2018
Aanwezig;

Team: Frans
OV: Hanneke, Marjo, Kirsten, Susan, Adrienne, Wendy en Janneke

Afwezig; Opening; Welkom op de 1e vergadering van het nieuwe jaar.
Verslag vorige vergadering; Kosten van de tusssenschoolse opvang wordt door de school en de MR
bepaald volgens Nummereen. Beetje vreemd. De school weet hier niks van. Kirsten kijkt nog even
waar de communicatie fout gaat.
Post;

in: Uit: -

Mededelingen van het team; Lio stagiaire Marlou van groep 8 is vroegtijdig gestopt. Ze gaat een
andere richting volgen. De klas heeft al afscheid genomen van haar. Manon en Nicole gaan voortaan
om en om werken op woensdag.
De TSO loopt nog niet helemaal naar wens. Het team gaat om de beurt “helpen”. Er zijn teveel
problemen met diverse kinderen. Het team staat er zelf achter om het probleem mee op te lossen.
Cito toetsen zijn volop bezig. Op 6 februari komt het eerste rapport voor groep 3 t/m 8. Het is het
easy rapport. Dit is nieuw voor onze school.
Deze week komen Ellen en Nicole vanuit het team en OV leden Hanneke en Adrienne bij elkaar om
over de carnavalsviering van school te brainstormen.
De opbrengst van de kerstmarkt is mooi. De onkosten moeten er nog af. Maar er blijft genoeg over
voor spelmateriaal voor de kinderen. Ook van Jumbo Hapert is er een cheque van 400 euro.
Manon heeft fotoalbums gemaakt van 7 jaar juf Franka op school. Voor haar ouders, Cees en de
kinderen. Ook komt er voor op school een album die iedereen mag bekijken.
Rondvraag 1; Evaluatie vorige activiteit; Kerst. Evaluatie is gedaan en die nemen we mee voor de volgende ronde.
Het was een hele gezellige sfeervolle avond. Dit is de enige kerstactiviteit waarbij de ouders ook echt
betrokken en allemaal aanwezig kunnen zijn. Volgend staat het kerstdiner weer op het programma.
Komende activiteit; Carnaval. Hier wordt nog over vergaderd. Er veranderd vanalles omdat de
school om 14 uur uit is voor de schoolvakantie.
Budget bespreking; De ouderbijdrage zijn bijna binnen. Sommige gezinnen hebben een mail gehad
omdat ze nog niet betaald hebben.

Informatie voor de maandbrief; Voor volgend schooljaar zoeken we nog nieuwe Oudervereniging
leden. Hanneke maakt een tekst en stuurt dit door.
Rondvraag 2; We hebben en nieuwe schoolfotograaf en die is vastgelegd op vrijdag 7 september.
Datum volgende vergadering; dinsdag 13 maart 2018

