Notulen Ouderraad vergadering
Locatie: Paterstraat
Datum: 13-09-2018
Aanwezig: alle OR-leden, Misja en Leerkrachtondersteuner

Besproken agendapunten:
1. Voorstelronde leerkrachtondersteuners en rol die zij hebben. Zij vervangen de leerkrachten
in de werkgroepen om de leerkrachten te ontlasten.
2. Voorstelronde nieuwe OR-leden. In verband vertrek van OR-leden zijn er twee moeders
bijgekomen.
3. IKC-raad wil graag een OR-lid als aanspreekpunt hebben om snel te kunnen schakelen en
elkaar uit te kunnen nodigen voor komende overleggen, deze keuze is gemaakt en wordt met
de IKC-raad gedeeld.
4. Verdeling werkgroepen:
 Schoolfotograaf (2 OR-leden)
 Kinderboekenweek (programma was al bekend, dus hier geen wijzigingen in)
 Sinterklaasviering 5 december ( 3 OR-leden)
 Kerstviering, 20 december (4 OR-leden)
 Sportdagen voetbal + hockey (3 OR-leden)
 Pasen, 18 april (4 OR-leden)
 Avondvierdaagse (3 OR-leden)
 Van Kampen got talent, 9 juli (4 OR-leden)
 Zomerfeest, 12 juli (3 OR-leden)
De leerkrachtondersteuners denken mee in alle werkgroepen, behalve het
Zomerfeest.
5. Vergaderdata komend schooljaar: De OR komt de volgende data samen in school 2018-2019;
8 november, 10 januari, 7 maart, 9 mei, 27 juni (samen met IKC raad)
6. Communicatie OR en school kortsluiten: vorig schooljaar waren er wat verbeterpunten
rondom de communicatie met de werkgroepen en elkaars verwachtingen. Met de komst van
3 leerkrachtondersteuners zal dit makkelijker communiceren zijn, dan met wisselende
leerkrachten. We hebben onderling afgesproken tijdens de overleggen na te vragen wat
elkaars verwachtingen zijn en of we deze nog moeten bijstellen.
7. Korte ronde met positieve en verbeterpunten aangaande de veranderingen op school:
+ kinderen vinden school leuker
+ kinderen maken huiswerk op school, zodat ze thuis meer kunnen spelen
+ Actief onderwijs wordt zeer gewaardeerd. Kinderen zitten niet de hele dag in 1 lokaal
+ Onderwijs is speelser / dynamischer geworden waardoor kinderen langer gefocused blijven
+ Geen verschil meer tussen wel of geen TSO wordt door voormalig TSO kinderen als positief
ervaren (iedereen luncht nu op school)
+ Tijdens opstartfase nwe schooljaar bleven leerkrachten, leerkrachtondersteuners en BSO
leden en geduld hebben in de hectiek.
- Vraagtekens bij invulling verlengde dagarrangement
- Invulling onderwijs clusters nog niet altijd duidelijk
- Onrust in verlengde dagarrangement door vele verschuivingen

-
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9.
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Te veel voor Snappet kunnen kiezen als leerling
Misja herkende alle punten en is volop aan het werk om bovenstaande verbeterpunten
op te pakken. Er zat vooral veel verschuiving in aanvraag door ouders in het verlengde
dagarrangement. Dit is nu helder en verschuivingen zijn pas weer in het nieuwe
kalenderjaar mogelijk.
Lunchtijd: Vraag vanuit ouders hoe de lunch nu wordt ervaring door ouders/ verzorgers en
kinderen. Conclusie; tijd is hetzelfde als met de TSO, het is nu wennen omdat voorheen vele
kinderen de tijd hadden om en te lunchen en lang te spelen. Dit is in totaal maar een half uur
geworden. Kinderen mogen ook hun boterham buiten opeten als ze na een kwartier nog niet
klaar zijn, maar meer ruimte dan een half uur pauze is op dit moment niet te realiseren.
Toiletten Paterstraat: Ouders gaven aan dat deze soms erg vies kunnen zijn er naar urine
ruiken. Dit punt was ook bekend. Dagelijks worden de toiletten minimaal 2 keer grondig
gereinigd en tussendoor door leerkrachten en leerkrachtondersteuners. Helaas is het lastig
met de jonge kinderen om de toiletten goed schoon te houden. Als 1 kind al op de wc-bril
heeft geplast zonder dit te melden, gaat een ander kind niet meer zitten op de wc-bril en
plast er dan ook naast enzovoorts. Misja heeft ook extra geïnvesteerd in “geurvreters” zodat
het frisser blijft ruiken, dit werkt helaas ook niet.
Warme dranken bij binnenkomst kinderen en tijdens het buiten spelen: Leerkrachten en
leerkrachtondersteuners worden dagelijks met warme dranken in hun handen gezien bij het
verwelkomen van de kinderen. Omdat de meeste brandwonden ontstaan door deze
ongelukken, is hier navraag over gedaan. Misja zal dit punt weer bespreken met de
leerkrachten en leerkrachtondersteuners, ze hebben in het verleden een afsluitbare
thermomok gekregen.
Hoe om te gaan met speeldates in het verlengde dagarrangement: Er worden geen dagelijkse
wisselingen toegestaan in de schooltijden om met andere kinderen te kunnen spelen. Dit is
voor de school niet bij te houden.

Actielijst:




Ieder OR-lid moet uiterlijk binnen 2 weken evaluatieformulier invullen en terugsturen per
werkgroep / activiteit die heeft plaatsgevonden. Komende activiteiten zijn dus de
schoolfotograaf en de Kinderboekenweek.
Agendapunten voor OR vergadering 8 november moeten uiterlijk 1 november bij Misja
aangeleverd zijn.

