Notulen ouderraad d.d. 21 januari 2018
Aanwezig: Colinda den Breejen, Susan van Dijk, Lydia de Bekker, Annemieke Venhorst, Mellanie
Konings, Judith Redelijk, Angela Suijkerbuijk, Saskia Hagedoorn, Petra Petiet, Ineke Zopfi, Ad
Broeren, Pamela Baremans, Josine Lazeroms, Melanie Jaspers en Patricia IJzermans.
Afwezig: Inge v.d. Broek, Marieke Schalk en Marianne Poll.
Notulen: Astrid Mies
1.Opening
Colinda opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Verslag d.d. 22 oktober 2018
De notulen worden goedgekeurd.
Naar aanleiding van de notulen:
 Colinda komt terug op het idee om voor het aanschaffen van de boom op het voorplein
subsidie aan te vragen bij de ideeënmakelaar. Zij vertelt dat de datum hiervoor al is verstreken
en het bedrag minimaal €5000,- moet zijn, waardoor het aanvragen van deze subsidie voor
ons niet mogelijk is.
 Het invullen en openbaar maken van de adresgegevens op het ouderportaal was niet voor
iedereen duidelijk. Hiervoor is een bericht verstuurd om ouders hierbij te helpen. Ouders zijn
nog steeds vrij in de keuze om deze gegevens wel of niet openbaar te maken.
 Er is de vorige keer gesproken over de USB-sticks voor groep 8. De leerkrachten van groep 8
zijn het met elkaar eens dat het ouderportaal nu een goede manier is om alle foto’s met de
ouders te delen. Er wordt gezocht naar een vervangend cadeau om de schoolverlaters mee te
geven.
 Het team wil graag het restantgeld van de kledingactie van 18 mei 2018 besteden aan
‘stepping stones’, dit zijn houten stammen met hoogteverschil waar de kinderen van de
bovenbouw veel plezier van zullen hebben.
Van het geld van die kledingactie zijn al verkleedkleren voor de onderbouw gekocht, maar het
andere deel moet nog besteed worden.
Ook de opbrengst van de kledingactie van 26 oktober 2018 moet nog besteed worden. Zodra
het bedrag voor de stepping stones is bekend weten we welk bedrag er nog over is.
De werkgroep kerst geeft aan dat zij graag nieuwe kerstspullen aan willen schaffen voor de
versiering van de school.
3. Mededelingen
Ouderraad
 Er is een kaartje verstuurd naar juf Jolanda en juf Rianne wegens het overlijden van hun
vader.
 Dit jaar is het voorleesontbijt op woensdag 23 januari. De ouderraad zorgt voor beschuit met
vruchtenhagel en ranja. Er is voldoende hulp aanwezig.
 De datum van de sportdag staat op de papieren schoolkalender op 12 april. Deze datum klopt
niet. Op de digitale kalender, te vinden op de website, staat wel de juiste datum, namelijk
woensdag 22 mei. Ineke gaat dit in de komende nieuwsbrief vermelden zodat ouders hier
tijdig van op de hoogte zijn, hopend op voldoende hulp van ouders deze dag.






Team


Onlangs kwam het bericht naar buiten dat er een behoorlijk geldbedrag uit de kas van de
oudervereniging van een basisschool in Oudenbosch is gehaald. Dit is bij de ouderraad van
Vinkenbos niet mogelijk omdat wij een ouderraad zijn en geen oudervereniging. Hierin zitten
grote verschillen zoals het maximaal over te boeken bedrag en de vrijwillige ouderbijdrage
wordt niet op de rekening van de ouderraad gestort.
Er is opgemerkt dat de bel het de laatste tijd niet meer doet. Hier wordt aan gewerkt.
Via het ouderportaal is aan de ouders gevraagd of zij in de klas van hun zoon/dochter willen
luizenpluizen. Hier zijn meerdere reacties op gekomen waar we erg blij mee zijn. In de hogere
groepen is er echter weinig animo voor, deze groepen worden nogmaals benaderd. De
bedoeling is om na de carnavalsvakantie te starten met deze nieuwe werkwijze.

Op dit moment is het team druk bezig om een nieuw schoolplan te maken voor de komende
vier jaar. Ze willen graag nieuwe stappen maken in het onderwijs en daarbij de kwaliteit van
het onderwijs behouden en verbeteren. Het team krijgt hiervoor scholing en begeleiding.
Het duikelrek op het achterplein is vervangen door een hoger duikelrek.


Brigade
 De verkeerswerkgroep heeft op 29 januari een bespreking op het gemeentehuis.
Verschillende partijen zijn aanwezig om de verkeerssituatie rond het Kloosterplein te
bespreken.
Ook is er een vergadering van de verkeerswerkgroep gepland.

4. Evaluatie Sint
Het was een geslaagde dag, de kinderen hebben weer genoten.
Dit jaar waren hebben de Sint en twee nieuwe Pieten een bezoek gebracht aan onze school, de
reacties waren erg positief.
Omdat 5 december dit schooljaar op een woensdag viel was het een druk programma. Wanneer de
Sinterklaasviering in de toekomst weer op een woensdag valt dient de werkgroep goed naar het
schema te kijken en aan te passen zodat het minder vol is.
Uit deze evaluatie blijkt dat het verstandig is om voortaan eerst binnen de werkgroep te evalueren na
afloop van de activiteit.
5. Evaluatie Kerst
 Er waren veel boodschappen over, deze zijn gedoneerd aan de voedselbank. Ineke zorgt dat
dit nog genoemd word in de volgende nieuwsbrief.
 Er waren veel kleine verpakkingen kaas en snijwaren opengemaakt, waar dan uiteindelijk
maar een paar plakjes uit werden gehaald. In het vervolg is het beter om grootverpakkingen te
kopen en te verdelen.
 De kinderen hebben na het ontbijt verschillende workshops gedaan. Vanaf de wisseling naar
de tweede workshop was het wat rommelig op de gang, omdat vooral de jongste kinderen niet
goed wisten waar ze naar toe moesten. Een idee is om bij de kinderen een sticker op de
kleding te plakken waar deze volgorde op staat, wat duidelijk is voor de kinderen, hulpouders
en leerkrachten.
 Veel kerstversiering is niet compleet, waardoor het de werkgroep erg veel tijd kost om de
school te versieren. Er komt een vraag naar ouders of ze een complete kunstboom over
hebben en willen doneren aan school.

6. Carnaval
 Op vrijdag 1 maart barst het Carnavalsfeest weer los in Vinkenbos. Er wordt weer een optocht
georganiseerd. Het thema is ‘Het is als een droom’.
 Bij de optocht mogen er maximaal 2 wagentjes meedoen per klas, verder lopen de groepen.
Er zijn voldoende verkeersregelaars. Er komt een muziekwagen voorop, de kinderen lopen
daar achter, ivm de veiligheid van de kinderen.
 Er komt een stukje in De Bode en er zullen flyers uitgedeeld worden, wat hopelijk zal
bijdragen aan veel publiek langs de kant.
 Na de optocht zal De Uil opgezet worden. De werkgroep gaat kijken of het lukt om dit op het
schoolplein te doen, omdat dit vooral voor de kleinere kinderen veel overzichtelijker is.
 Na het opzetten van De Uil is er een activiteit in de klas, er zal niet meer gehost worden in de
speelzaal door de bovenbouw.
 Bij slecht weer komt er een podium in de gymzaal zodat de kinderen daar hun creaties aan
elkaar kunnen laten zien.
 De bovenbouw krijgt een lunch op school en zal om 14:30 uur uit zijn. De onderbouw is op de
gebruikelijke tijd, 12:15 uur, uit.
7. Rondvraag
 Saskia vraagt of Vinkenbos mee zal doen met de staking op 15 maart. Ineke geeft aan dat de
bonden nog aan het onderhandelen zijn en dat dit nog niet duidelijk is.
 Patricia geeft aan dat het straatwerk op het achterplein erg is verzakt waardoor er bij slecht
weer veel plassen blijven staan, wat zorgt voor veel natte schoenen bij het buitenspelen.
Ineke bespreekt dit met het team.
 Astrid vraagt of de kinderen op school uitleg krijgen over het maken van een PowerPoint
presentatie voor bijvoorbeeld een spreekbeurt, omdat niet alle ouders deze kennis hebben.
Ineke geeft aan dat dit in groep 7 en 8 gebeurt. Ook vertelt Ineke dat wanneer kinderen thuis
niet de middelen hebben om dit te doen, dat ze op school gebruik mogen maken van de
computers in de mediatheek. Wanneer kinderen niet in staat zijn om een PowerPoint
presentatie te maken, mag dit geen invloed hebben op het cijfer.
8. Sluiting
De volgende vergadering is op 18 maart a.s.
De bijeenkomst wordt onder dankzegging gesloten.

