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Aanwezig:
Afwezig:

Anita, Anke, Arina (voorzitter), Claudia H, Claudia W, Dilek, Han, Hansie, Ingrid, Janneke
(secretaris), Loes, Marielle, Meggie, Natasha, Danielle (MR) Thea, Wouter (MR)
Sanne

1. Opening en vaststellen agenda
Welkom via teams.
2. Mededingen dagelijks bestuur
Arina, Anita en Janneke hebben overleg gehad met Bregje en Wilma m.b.t. de ouderbijdrage.
Ze zijn gebonden aan de wet primair onderwijs, ze mogen geen druk uitoefenen vanuit deze wet m.b.t. de
ouderbijdrage. Er is nog een mail gestuurd, emailadressen hebben ze gecheckt. Groep 8 ouders gemaild
die de ouderbijdrage niet hebben betaald dat dit los staat van het kamp. Dit komt volgend jaar duidelijker
in de mail te staan naar groep 8.
Na elke activiteit een stukje in het pitje zetten over wat we organiseren.
Er is met de directie ook gesproken over eventuele aanpassingen m.b.t. de financiën.
Gezien de oplopende kosten voor de schoolreis is het goed na te denken over eventuele aanpassingen.
Nu is het afwisselend een kleine, ‘middel’ en grote schoolreis.
Commissie schoolreis moet gaan kijken hoe we schoolreis gaan invullen, bussen zijn de grote
kostenpost.
Idee om de ouderbijdrage te verhogen.
Onderbouw en bovenbouw splitsen voor de schoolreis
Het ritme van klein, middel, groot aanpassen.
Kijken naar de kosten voor sinterklaas, klassen cadeau’s, 5 euro voor elke kind voor cadeau bij de
surprise.
In de vergaring van januari en/of maart komt dit op de agenda te staan.
School wil hierin van harte meedenken.
Ouderbijdrage:
Anita heeft samen met Claudia W alles verwerkt en gekeken naar de stand van zaken.
We missen nog 14 kinderen, van 10 gezinnen.
Kinderen die later zijn ingestroomd hebben allemaal betaald
Bij de eerste activiteiten is iedereen mooi binnen budget gebleven.
Ouderhulplijst
Alles is bijgewerkt, er zijn 33 reacties binnen gekomen.
Idee om een mail te sturen naar alle ouders voor meer reacties.
Verkeer:
Komende vrijdag is er een fietscontrole bij de bovenbouw
3. Verslag jaarvergadering 3 september 2020
Leraren zijn meer zichtbaar op het schoolplein.
Het zou fijn zijn als alle leerkrachten klassenboek gaan gebruiken.
Verslag wordt goedgekeurd.
4. Mededelingen directie/team
Geld goede doelen is overgemaakt naar Stichting Sam&. Geen reactie gehad van Stichting Sam& over
het ontvangen bedrag. (Thea gaat contact met de stichting Sam& hierover opnemen)
Bedankt aan alle ouders die op dit moment zich inzetten voor school!
Er mogen 2 leerkrachten/ouders in een ruimte zijn binnen school.

5. mededelingen vanuit de MR
De eerste studiedag is geweest waarin teruggekeken is op de start van het schooljaar en bezig gegaan
met passend onderwijs.
De teamcursus Begrijpend Lezen is weer opgepakt en er komt een opleiding over Meer- en
Hoogbegaafdheid.
6. Evaluatie schoolreis
Goed verlopen.
proberen rekening mee te houden wie wel en wie niet in de achtbanen mag/durft, niet alleen in de
bovenbouw, maar ook in de onderbouw
7. Evaluatie Kinderboekenweek
Er is nog geen officiële evaluatie geweest.
Ouders hebben zelf al wel geëvalueerd. Gezamenlijke evaluatie moet dus nog.
Tegelijkertijd met de afsluiting van de kinderboeken week waren er ook nog cito toetsen. Dit kon niet
veranderd worden. Daardoor moet stil gedaan worden en was de planning lastig.
Hierdoor was de afsluiting helaas minder feestelijk.
8. Stand van zaken Commissie Sinterklaas
Schoenkado’s zijn besteld evenals de onderbouw cadeau’s
Geen knutselavond nu vanwege corona
Sinterklaas (en zwarte pieten?) komen in de speelzaal.
Groep 3 gaat normaliter naar het kasteel van sinterklaas in Helmond. Dat is dit jaar niet.
Sinterklaas huis in Eindhoven is nog een optie, Danielle gaat dit overleggen op school
Vrijdag 13 november gaat er versierd worden.
9. Stand van zaken commissie Kerst
De activiteit is op vrijdagochtend.
Het is dus een dag activiteit geworden.
We zorgen als kerst commissie voor wat lekkers koekjes/ chocomel en er wordt wat georganiseerd voor
alle kinderen.
10. Stand van zaken Schoolplein
Elke 2 weken een klas gekoppeld aan de activiteiten in de tuin. Hopelijk gaat het zo meer leven bij alle
leerlingen, hun ouders en de leerkrachten.
Er is al een schema verspreid via de flyer, met wanneer ze aan het schoolplein gaan werken.
Ieders hulp is welkom.
11. Stand van zaken goede doelen
Er heeft nog geen overleg plaats gevonden
12. Rondvraag
Niemand heeft iets voor de rondvraag.
13. Afsluiting
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