Verslag Ouderraad Oudervereniging: 08-07-2021

Aanwezig

Afwezig

Arina (voorzitter), Janneke (secretaris), Natasha (inval notulist), Anita (penningmeester), Claudia W.
(hulp penningmeester), Jeroen (namens directie/team), Claudia H., Han, Hansie, Marielle, Meggie,
Sanne, Thea, Dilek, Ingrid, Loes
Anke

1.
Opening
Welkom allemaal.
Speciaal dank aan Wilma en Bregje voor bijdrage aan etentje en de attentie voor het OV.

2.
Mededelingen dagelijks bestuur
Arina heeft gesprek gehad met Wilma en Bregje over allerlei lopende zaken. Samen ook teruggekeken naar een
lastig jaar afgelopen jaar om activiteiten te organiseren vanuit OV.
Aankomend schooljaar wordt Renske het contact persoon namens het team van ’t Klokhuis. De exacte invulling
van deze ‘functie’ volgt.
Daarnaast is er overleg geweest met de penningmeesteressen, Anita en Claudia W.. Anders dan andere jaren,
wordt de ouderbijdrage gevraagd bij aanvang van nieuw schooljaar. Naar aanleiding van de aanscherping van wet
worden niet langer herinneringen of aanmaningen gestuurd. Dus daarom ontvangt ieder gezin éénmaal de mail
over de vrijwillige ouderbijdrage, bij aanvang van nieuw schooljaar.
Zij zijn tevens aan het kijken voor de mogelijkheden met een QR code. Een ‘tikkie’ behoort helaas niet tot de
mogelijkheden, omdat er >25 tikkies kosten worden gerekend vanuit de bank. Ze zijn dit nog aan het uitzoeken en
regelen dit verder.

3.
Verslag vergadering 26-05-2021 jl.
Notulen zijn na een kleine wijziging goedgekeurd.

4.
Mededelingen vanuit directie/team
Namens Jeroen:
Ellen gaat na 8 jaar op ‘t Klokhuis een andere uitdaging aan. Daardoor komt een vacature voor 3 dagen vrij.
Renske gaat OV bijwonen vanaf nieuwe schooljaar (2021-2022)
Hij bedankt OV voor hun inzet tijdens dit rare schooljaar.
Geen verdere mededelingen: geen nieuws is goed nieuws

5.
Mededelingen vanuit MR
Tijdens de laatste MR vergaderingen is er o.a. gesproken over:
• Groepsindeling en -bezetting: last minute wijzigingen.
• Ouderbijdrage omhoog, is akkoord.
• Cito resultaten niet vergelijkbaar met andere jaren i.v.m. corona jaar
• Schoolplan/jaarplan: De scholen hebben NPO gelden ontvangen vanuit de overheid, dat is een tegemoetkoming
om achterstanden weg te werken n.a.v. de COVID-tijd, zowel individueel als per groep. De MR ziet toe op de
inzet van deze gelden.

6.
Evaluatie commissie Pasen
Was jammer dat ze als commissie er niet bij konden zijn, ondanks dat ‘t buiten was.
Versiering was minimaal, was jammer.

7.
Evaluatie commissie schoolfotograaf
Fotograaf was alleen, wel top dat deur niet dichtging vonden de kinderen. Fotograaf mag iets meer betrokken zijn
dan alleen foto’s maken. Beetje aansturen op kinderen of brilletjes recht staan, of ze recht in de lens kijken.
Beetje gehaast leek het wel, misschien door corona?
Vorig jaar waren we als commissie er niet bij, dus kunnen helaas niet de vergelijk making. Vorig jaar was namelijk
de eerste keer dat we samenwerkten met Dick Diks.
Foto’s zijn wel beter dan bij Van Den Berg. Deze geluiden horen we ook terug van ouders op het schoolplein.

8.
Stand van zaken commissie schoolreis
De keuze voor de schoolreis voor aankomend schooljaar is gevallen op Dierenrijk Nuenen.
Groep 1-4 gaat met de bus, vanaf groep 5 op de fiets. Hulpouders zijn er nog niet genoeg, mail wordt nog
gestuurd.
De overweging om te kiezen voor huifkarren ten opzichte van bussen was prijstechnisch een goede optie, maar
dan moest de onderbouw in 2 groepen worden opgesplitst en duurde te lang (2x 45 minuten). Bus was goed
betaalbaar ditmaal, omdat er geen wachttijden zijn voor de chauffeurs (ze hoeven niet gedurende de dag op
locatie/parkeerplaats te blijven wachten).
Groep 6 en groep 7 mogen alleen lopen. Er zijn 5 kindjes zonder toestemming, dus zij vormen 1 groepje.
Leraren maken de groepjes en houden rekening met vriendschappen.

9.
Stand van zaken commissie schoolplein
Het schoolplein is lekker groen, er komen veel positieve reacties. Vrijdag 16 juli wordt er nog met groep 0/1a
gewerkt in de schooltuin, veel reacties van hulpouders.
In de klassen zijn de kinderen nog bezig met het stenenproject. Alle kinderen hebben een steen versierd. Dat gaat
samen met een verhaal wat Mariëlle heeft aangedragen; ieder kindje heeft een rivierkeitje gekregen, ieder keitje
is uniek, net als iedereen een uniek persoon is. Iedereen heeft een eigen steentje versierd. Deze wordt gelakt en
vervolgens in de cement gelegd. Zo wordt er een pad van gevormd in de schooltuin. Pad kan in de loop van de
jaren worden aangevuld.
Dilek: “Zo draagt iedereen zijn/haar steentje bij.”
Misschien lukt het nog dit jaar om het pad te maken, maar anders volgend schooljaar.
De Grabbelton helpt tijdens de zomervakantie mee in het bewateren van de plantjes, gietertjes zijn gesponsord.
Ook loopt het project over de schilderingen op schoolplein. Deze zijn helaas al ver versleten, ondanks dat er
afgelopen schooljaar bewust is gekozen om hiervoor kwalitatieve en dure verf aan te schaffen. Wilma heeft deze
klacht teruggekoppeld en wacht nog op antwoord. Project is voor nu op de langere baan geschoven.

10.
Afronding commissies schooljaar 2020-2021
Nu we met z’n allen zijn, helaas op Anke na vanwege een bruiloft, wil Arina er even bij stil staan dat we met z’n
allen puik werk hebben verricht. Blij dat we nu met z’n allen hier samen zitten en we hopen op een beter (school)OV-jaar.
Als het plezier tijdens de activiteit zelf wegvalt, dan is het af en toe echt vrijwilligerswérk, met de nadruk op werk…
Maar het wordt echt wel gewaardeerd en gezien, zeker ook door de kindjes. Daar doen we het voor!

11.
OV schooljaar 2021-2022
Reeds bekende wijzigingen binnen de OV m.b.t. het aankomende schooljaar:
Janneke, secretaris, treedt helaas af, haar functie komt hierbij vrij.
Meggie, lid van OV, neemt afscheid i.v.m. het aangaan van een studie, maar: haar man Magiel neemt het over!
Eindelijk weer een man in ‘t team!
Daarnaast heeft Daniëlle, moeder van Pip, uit 2/3a aangegeven dat zij graag wil kijken of OV iets voor haar is.
Afgelopen jaren was zij al actief als klassenouder.
De planning voor commissies hangt nog even af van de indeling van de docenten i.v.m. hun werkdagen, zodat
gemakkelijker kan worden afgestemd/doelgericht inschrijven.

12.
Rondvraag
Wieltjes-dag zou begin juni zijn, maar mocht toen helaas niet doorgaan.
Nu wordt deze activiteit opnieuw geopperd aangezien de Eindejaarsactiviteit ook niet door mag gaan.
Jeroen neemt dit mee in volgende team vergadering.
Han heeft kerststerren (kosteloos) kunnen verzamelen en brengt deze morgen (9 juli) naar Wilma.
Aangezien de Eindejaarsactiviteit niet door kan gaan, wilden we vanuit de OV ijsjes uitdelen aan de kindjes op
school: de laatste donderdag is geen optie i.v.m. doorschuifochtend. Wellicht te combineren met wieltjes-dag.
Anke gaf via de groepsapp aan dat er nog 9 potjes glow in the dark klei zijn. Dit zijn overgebleven
Sinterklaaskadootjes. De potjes worden gedoneerd aan het Kindcentrum De Appelgaard.

13.
Afsluiting
Arina bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en Natasha weer voor het invallen met notuleren!
Onderstaande data zijn de vergaderingen van komend schoojaar:
Di 14-09-2021 jaarvergadering
Wo 30-03-2022

Ma 08-11-2021
Di 10-05-2022

Ma 24-01-2022
Do 07-07-2022 MR&OV

