Oudervereniging Basisschool St. Jan Duizel
Verslag van de vergadering gehouden op dinsdag 13 maart 2018
Aanwezig;

Team: Frans
OV: Hanneke, Adrienne, Wendy, Kirsten en Susan (?)

Afwezig; Marjo en Hanneke
Opening; Hanneke opent de vergadering
Verslag vorige vergadering; Adrienne heeft vraag aan Kirsten of er al een reactie is van Nummer een
met verschil in prijzen van TSO. Nog geen reactie Nummer een.
Post;

in:
Uit: verjaardagskaart Wilma, Josefien en Nicolle

Mededelingen van het team;
1.-Vraag vanuit Miranda nav bericht/vraag Palet. Is er een Regelement Ouderraad?
Aangegeven dat de oudervereniging basisschool St jan staat ingeschreven bij de Kvk en dat er wel
statuten zijn van de notaris. Deze zijn opgeborgen bij Hanneke. Een van de voordelen inschrijving KvK
is dat er kan worden meegaan bij de Rabobank Clubkascampagne
2.Schooluitstapje. wie zit er namens de ouderraad in en zijn hier al ideeën? Hanneke en Frans geven
beide aan dat het 2 jaar geleden heel leuk is geweest bij de schoolreisjes naar Monkey Town,
Sterrenstrand en Vennebos. Dit zal verder worden opgepakt.
3. Enquête schooltijden: dit is teruggekomen in de M.R. en de verdere plannen van aanpak zullen
daar worden besproken
4. Paasontbijt: samen met Ineke besproken dat we het concept van het afgelopen jaar als zeer goed
hebben bevonden en dat we dit jaar willen continueren. dit betekent dat de ouderraad zorgt voor
een chocolade eitje, paasbrood en roomboter. ( kirsten zal dit namens ouderraad verzorgen)
5. Muzieksubsidie: een van de 350 scholen binnen Nederland . Volharding en ART4u gaat de school
hierin begeleiden ( Pieter) denk aan muziek les, drama etc.
6. Week van de lentekriebels; 19-23 maart
7. Verkeersdag : 10 april, via Parro zal een oproep worden gedaan voor hulpouders.
8. Landelijke stakingsdag 13 april. Nog niets bekend Frans zal dit via Miranda verder oppakken.
9. Carnaval is goed verlopen. Programma met continu rooster is goed bevallen , voor vlg jaar idee
voor mogelijkheid om na de optocht verder Carnaval op school te vieren i.p.v. de Donk.
10. 5 april verkeersexamen voor groep 7 .praktijk en theorie.

11. Eindtoets groep 8, 17-18-19 april

Mededelingen MR; vergadering over enquête continu rooster
Rondvraag 1; Kirsten: evt behoefte peiling uitzetten voor volgend jaar voor bank voor de klas ( week
van het geld) . Dit zal dan gaan in samenwerking met medewerkers Rabobank
Korte pauze
Evaluatie vorige activiteit; - zie mededelingen team Carnaval
Komende activiteit; Pasen en schoolreisje zie mededelingen Team
Budget bespreking; een gezin heeft de ouderbijdrage nog niet voldaan. Hanneke heeft dit bij
Miranda neergelegd.
Informatie voor de maandbrief; nogmaals onder de aandacht brengen dat er een nieuw lid gezocht
word voor de Oudervereninging dit is nog steeds niet in nieuwsbrief komen te staan
Rondvraag 2; niets
Datum volgende vergadering; 10 april

