Besluitenlijst ouderraadsvergadering 07 september 2015
Aanwezig: Marie-José Zeekaf (MJZ), Shirin, Vivian, Cindy, Marissa, Sandra, Fanny, Audrey, Danielle, Sabine, Linda
Onderwerp:

Hierbij is besproken:

Afspraak:

1+2.. We zijn begonnen met een hartelijk welkom en een voorstelrondje van de nieuwe leden, hiervoor hebben we getrakteerd op een stukje vlaai.
3.Punten Marie-José:
Leerkrachten

Dit jaar zijn er nieuwe leerkrachten begonnen en (oud) leerkrachten die
groepjes leerlingen begeleiden, voor meer info kun je bij de leerkracht
van je eigen kind terecht.

Combinatieklas

Er zijn dit jaar 2 combinatie klassen

Kleutergroepen

Zijn er 3 dit jaar

OR leden

Marie-José is blij met zoveel nieuwe leden bij de ouderraad

4.Vragen aan MJZ:
Ouders op speelplaats

Vooral bij de kleuters staan er veel ouders voor/in/achter de rij. De or

Marie-José komt hierop terug

geeft aan om bijvoorbeeld iets gezamenlijks te doen op de eerste
schooldag voordat de leerlingen naar binnen gaan.
De bel op 2 speelplaatsen

Tijd te kort voor ouders die leerlingen op beide speelplaatsen naar

Marie-José komt hierop terug

school brengen. De vraag is om op de kleine speelplaats eerder de bel
te laten gaan, daar is meer tijd nodig om afscheid te nemen
Vervoer schoolreisje

Aangegeven wordt dat ouders die geen auto hebben niet gevraagd

Marie-José komt hierop terug

worden om mee te gaan op schoolreis
Schaduwformulier

Kan dit formulier gedigitaliseerd worden?

Marie-José komt hierop terug

Fietsen op het schoolplein

Na school wordt er over het schoolplein gefietst

Marie-José komt hierop terug

5.Binnengekomen punten:
Nieuwe ouderraadleden: Fannie Lambrechts, Shirin Janssen, Sandra Lutgens, Cindy van de Venne, Marissa Schmitz en Vivian Pex.
Deze vergadering was belangrijk omdat er een nieuwe voorzitter en secretaris gekozen moest worden, hier waren we het snel over eens, Audrey Wolters neemt de taak als
voorzitter en Danielle Metsemakers als secretaris.
6.Post
geen
7.Bespreken afgeronde projecten:.
Laatste Schooldag

Het gezongen liedje heeft veel positieve reacties opgeleverd.

Cultuur/Crea dag

Dit project wordt nagevraagd bij Marie-José.

8. Projectenlijst schooljaar 2015-2016 .
de nieuwe lijst met projecten is al heel ver ingevuld, dit wordt de volgende vergadering verder besproken.

9. Financiën
Ouderbijdrage blijft hetzelfde dit jaar en wordt voor 1 januari 2016 geïnd. Volgende vergadering zal de begroting besproken worden.
10. Rondvraag.
geen
11. Afsluiting
Voorzitter bedankt iedereen voor zijn inbreng en sluit de vergadering

