Notulen OR vergadering maandag 28 Januari 2019
Aanwezig : Marieke, Bart, Kim en Heidi
Opening om 20:00
1. Vaststellen voorzitter: Kim en notulist : Heidi
2. Vaststellen notulen van notulen 29 Oktober 2018:
Deze zijn goedgekeurd en kunnen worden doorgestuurd naar Cora voor de website en
Leontine.
3. Vaststellen agenda voor maandag 28 Januari:
1 extra agendapunt toegevoegd door Marieke namelijk : de leerlingenraad
4. Mededelingen schoolteam:
Deze volgen vanzelf via de agendapunten.
5. Agendapunten :
A. Bag2school had in November weer een goede inzamelingsronde. Ook het oud-ijzer was naar
tevredenheid. Voorgesteld wordt om Bart weer een nieuwe datum vast te laten zetten.
Voorkeur voor 18 Mei of anders 11 Mei.
B. Evaluatie Sinterklaas. Deze was naar allen tevredenheid. De eindevaluatie wordt volgend jaar
weer opgepakt door de werkgroep.
C. Evaluatie Kerst. De werkgroep had alles goed laten verlopen. Ook het opruimen was naar
tevredenheid. Bij de minimusical ging het mis , omdat ouders die op school waren in de bieb
toch de musical hebben gezien. Dit tegen het verzoek in van school. Daarom is er een mail
naar de ouders van groep 5 en 6 gestuurd. Dit geheel is een leer voor een volgende keer en
zal opgepakt worden voor volgend jaar, om het dan anders te doen.
D. De gymzaal van Laco op de Stadshouderslaan in Grave waar groep 3 t/m 8 gymt op vrijdag is
niet naar wens. De zaal en omliggende ruimtes worden niet goed onderhouden en
schoongemaakt. Het is er koud, tochtig en kil. Ook zijn toestellen slecht onderhouden.
Heidi geeft aan via de turnvereniging in contact te staan met andere ouders en OR-leden van
andere basisscholen van Grave. Zij willen graag hun krachten bundelen en zowel Laco
( eigenaar gymzaal ) en de gemeente ( verantwoordelijk voor gymonderwijs op school ) aan
te schrijven om zo te proberen hier veranderingen in aan te brengen.
E. Begroting en vrijwillige ouderbijdrage. De begroting voor schooljaar 2018-2019 is rond en zal
per mail volgen. De vrijwillige ouder bijdrage is bijna al door iedereen voldaan. Leontine zal in
Februari per mail de laatste ouders daarover nog benaderen.
Verder vraagt Heidi of het budget voor musical dit jaar mag worden ingezet voor de
speelfilm, dit is akkoord.
F. Beleid school betreffende hoofdluis en of infectieziekten. Marieke meldt dat elke klas een
flesje desinfecteerzeep heeft staan . Kim verzoekt om daar dagelijks een vast moment van te
maken om dit te gebruiken, zodat dit voor kinderen een gewoonte wordt naast het normale
handen wassen. Ook blijven we toezicht houden op de schoonmaak van de school en de
toiletten. Er is door Marieke en Leontine contact geweest met Astrid Klomp van de GGD. Bij
een infectieziekte zoals krentenbaard mag medicatie niet verplicht worden en kinderen
mogen niet tot school worden geweigerd. Bovendien vind de besmetting al veel eerder
plaats ( vandaar het extra stukje hygiëne d.m.v. de desinfecteerzeep ).
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Kim geeft aan zelf contact gehad te hebben met Desiree ( jeugdarts GGD) . die spreekt dit
tegen. Een kind zou geweigerd mogen worden, het kind zou eerst 48 uur met medicatie
moeten worden behandeld , waarna het kind weer naar school zou mogen gaan. Om meer
duidelijkheid te krijgen gaat Kim nogmaals te rade bij Desiree. Wordt vervolgt dus.
Taken OR. De beschrijving van de OR taken pakt Marieke op samen met Leontine. Er wordt
hier een kwaliteitskaart voor school van gemaakt.
AED. Kim is hier is samenspraak met Harry en Leontine mee bezig geweest. Er schijnt bij EZV
een bedrag aan subsidie te liggen voor dit onderwerp. Wel wordt benoemd dat er een AED
schijnt te zijn inpandig bij Fysiotherapiepraktijk Bardoel- van Lier. Er zijn afwegingen gemaakt
of er een AED mag komen aan de buitenzijde van school. Men denkt dat er teveel op een
klein stukje Escharen komen, ondanks het feit dat we op schooldagen met een grote groep
samen zijn op school. De kans dat er geld voor een school-AED komt is dus erg klein. Toch
ziet de OR de noodzaak wel in van een AED op school. Er wordt voorgesteld het bedrag bij
elkaar te gaan lopen via de Sponsorloop. Een mooi doel voor een avontuurlijk en veilig
schoolplein voor alle kinderen en omwonenden. Dit gaan we voorleggen aan de werkgroep
die de sponsorloop organiseert.
Ouderhulp externe uitjes. Kim geeft aan dat externe uitjes vanuit school voortaan minimaal
moeten worden begeleid door 1 leerkracht. De ervaring leert dat kinderen zich niet altijd
goed gedragen wanneer zij alleen maar door ouders worden begeleid. Als voorbeeld draag
Kim aan een uitje binnen het doe-circuit Geloof naar een kerk. Marieke is het hier helemaal
mee eens en koppelt dit terug aan het team en Leontine.
Marieke vraagt in het kader van het nieuwe thema Techniek of de OR het budget voor
excursies dit jaar wil inzetten bij een schooluitje naar NEMO Amsterdam. Wij stemmen hier
mee in en geven groen licht aan het team voor de voorbereidingen ervan.
Denktank schoolverlatersdagen. Er zijn wat afspraken opgesteld door de denktank, voor de
nieuw te vormen werkgroep. Leontine heeft aangegeven de formulering van sommige
afspraken te willen herzien. Heidi pakt dit op met de leden van de denktank.
Parro. Kim vraagt zich af of Parro ook tweezijdig gebruikt kan worden. Marieke zegt dat dit
kan , maar dat het team er nog niet over uit is of dit ook gebruikt gaat worden . wellicht dat
er een pilot mee gestart kan worden.
Leerlingenraad. Marieke vraag of er nuttige onderwerpen te vinden zijn voor de
leerlingenraad. Ook verteld ze dat er nog een klein budget aan subsidie te besteden is voor
het schoolplein. Er komt van dit geld een gaaf ingebrand hinkelpad met letters op het
onderbouwplein. De punten die we bedenken voor de leerlingenraad zijn: evaluatie kerst en
sinterklaas. Leuke thema’s voor de binnentuin van school. Leuke onderdelen bedenken voor
de doe-circuits ( aankomende thema’s worden communicatie – europa - kleding&sport –
middeleeuwen - planten )
Rondvraag. Bart geeft aan dat hij het jammer vind dat kinderen voortaan eerder naar binnen
gaan in de ochtend, hij mist het sociale contact. Marieke kaart de Google-drive nog even aan,
niet iedereen kan er op komen, en het werkt niet handig. Marieke gaat met Cora in overleg
om te kijken voor wat anders. Kim vraagt om het wachtwoord voor de schoolfoto’s op de
website. Deze wordt opnieuw gedeeld.
Tot slot wordt een nieuwe datum geprikt , maandag 1 April 2019 om 20:00

Kim sluit de vergadering om 22:40

