Notulen OR vergadering
Datum: 8 november 2018
Tijd: 19.30 – 21.10 Locatie: Paterstraat
Voorzitter: Mariska Lanser
Notulist: Samantha
Agendapunten:
1. Inbreng punten/ mededelingen/punten uit vorige vergadering:
 Vaststellen notulen 13-9-2019 Iedereen heeft de vorige notulen gelezen en is
akkoord met agenda.
 Alle werkgroepen a.u.b. budgetverantwoording + kopie bonnen bijhouden. H.
is penningmeester, plannen en daadwerkelijke uitgaven naar H. mailen, kopie
bonnen bijhouden en naar C. en H. mailen. Per werkgroep iemand
verantwoordelijk stellen voor het budget bijhouden en beheren.
 Zowel MT, leerkrachten als OR hebben een evaluatie formulier. Graag in laten
vullen. Nieuw evaluatieformulier geschreven door M en S. Voor onderwijs
hangt deze in SharePoint en naar de OR leden is deze gemaild. S mailt
collega’s onderwijs ter herinnering voor het invullen van de
evaluatieformulieren Kinderboekenweek en schoolfotograaf.
 OR mail is werkende or@ikcvankampen.nl Inzetten? Waarvoor? Op de app
plaatsen? M is hieraan gekoppeld. Er wordt een wachtwoord aangemaakt
zodat iedereen er bij kan. Vraag nu is, wat doen we met die mail? Na een
evenement een mail eruit doen/bericht op schoolpraatapp met de informatie dat
ouders de mogelijkheid krijgen om leuke ideeën, ervaringen of suggesties
kunnen mailen naar de OR mail. Dit moet wel even overlegd worden met IKC
raad, omdat zij ook een mail hebben. Puur om elkaar niet in het vaarwater te
zitten.
 Uitnodigen IKC raad? Vragen inventariseren voor volgende vergadering? M
stelt voor om de volgende vergadering een lid van de IKC raad uit te nodigen.
S. sluit een keer aan bij de vergadering van de IKC raad.
 Werkjes, presentaties in groepsvorm; uitwerking nu meegegeven aan 1 kind;
niets terug te vinden in rapportfolio voor andere kinderen; hoe zit dit? de
werkjes worden gemaakt in groepjes en aan 1 van de kinderen meegegeven. Er
zijn alleen geen foto’s terug te vinden van deze werkjes of presentaties in het
rapportfolio voor de kinderen die dit werkje niet mee naar huis krijgen. Dit zou
een heel leuk onderdeel kunnen zijn om toe te voegen aan vaardigheden in het
rapportfolio. Goed punt om te bespreken met de teamleden. D plaatst een
bericht hierover in het weekbericht.
 Minder nieuws op schoolapp; bewust? Minder te melden? niet bewust, er is
minder te melden. Sinds de update met inloggen en een wachtwoord is er een
nieuwe functie of de informatie voor iedereen gedeeld moet worden, of dat dat
alleen zichtbaar moet zijn voor bijvoorbeeld een bepaalde groep. Afhankelijk
van de mogelijkheden komt er na de kerstvakantie een wachtwoord per groep

en krijg je als ouder het wachtwoord te horen per groep.












Invulling VDA; valt ouders tegen ; film kijken is niet pedagogisch; In
stadsgehoorzaal is iets anders toegezegd. Hoe loopt dit nu? geluiden komen
met name uit de groepen 1 en 2. S geeft aan mee te draaien met VDA groep
1,2 en merkt op dat de kinderen echt onwijs moe zijn, dat er erg weinig tijd is.
M beaamt dit ook, zij heeft ook ervaren dat zij handen tekort komt om alles
werkbaar te houden. D geeft aan dat er gezien wordt dat de kinderen bij groep
1 en 2 veel te moe zijn, bij groep 4/5 zijn de kinderen ook erg druk. D geeft
ook aan dat zij al goed aan het inspelen zijn op de behoeftes, met name ook
door extra personeel in te zetten, goed te kijken naar wat we moeten inzitten
bij bijvoorbeeld de huiswerkbegeleiding. MT is zich ervan bewust dat het een
hele moeilijke start is geweest. Dit is een punt dat zeker terug moet komen bij
de IKC raad.
Nog een keer uitleg werking rapportfolio? Veel vragen op plein te horen. er
zijn veel geluiden gehoord over de onduidelijkheid van het rapportfolio. M
stelt voor om een informatie avond te organiseren omtrent het rapportfolio. D
zal dit op zich nemen en organiseren. D merkt wel op dat zij tot nog toe weinig
mails o.i.d. heeft ontvangen van ouders over mogelijke problemen met het
rapportfolio.
Choking challenge: strot dichtknijpen totdat je flauwvalt. Met name in cluster
4/5 is dit een dingetje waar dit veel gezien wordt. Het wordt niet tot het uiterste
uitgevoerd maar de signalen zijn opmerkelijk en het is grensoverschrijdend
gedrag. Het is in alle groepen van 4/5 besproken en er zijn heldere en
duidelijke afspreken gemaakt wat betreft grenzen. Het is afkomstig van het
computerspel Fortnite en een challenge op internet. Mochten ouders signalen
opmerken, graag melden bij de leerkrachten. Zij zitten er bovenop,
kindercoach kan erbij betrokken worden en ouders zullen op de hoogte
gebracht worden als er meerdere incidenten zich voordoen.
Warme dranken bij leerkrachten bij binnenkomst/buitenspelen; is dit
besproken? Zien we verbetering? is in de vorige vergadering besproken en M
heeft dit in het weekbericht vermeldt. M merkt op dat het bij cluster 4/5 nog
zou gebeuren. M heeft gemaild naar team onderwijs dat er niet met bekers
koffie/thee gelopen kan worden en bij de deur bij binnenkomst. OR geeft aan
het prettig te vinden dat leerkrachten geen thee/koffie in hun hand hebben bij
de deur, tijdens het buitenspelen en tijdens het lopen.
Lunch ( i.c.m. gym ) S geeft aan dat zij bij cluster 6/7 om 12.10 stoppen met de
lessen, zodat er 20 minuten de tijd is om te eten. Bij cluster 4/5 is er toch ook
voldoende tijd lijkt. Afspraken qua wat wel/niet mag met de lunch is erg lastig,
dit zal altijd een discussiepunt blijven. Wit of bruin brood mag geen discussie
zijn. In het schoolbeleid staat een gezonde lunch, maar het probleem is
natuurlijk wat versta je onder gezond? Dit is een eindeloze discussie.
Brengbeleid WP (er lopen nog steeds ouders mee naar binnen; hoe staan wij
hierin en waarom doen ouders dit?) er wordt opgemerkt dat er nog steeds veel
ouders mee naar binnen lopen aan de WP. D heeft ouders hierop aangesproken
en bij 2 ouders zijn er speciale afspraken gemaakt. Op het moment dat D er
bijvoorbeeld niet staat dan lopen ouders gewoon door. D en M zullen ouders





blijven aanspreken bij de deur. OR neemt het standpunt ook aan dat ouders niet
mee naar binnen horen te lopen.
Wedstrijd Sparta bijwonen tegen gereduceerd tarief. een vader van school is
werkzaam bij Sparta. IKC VanKampen is uitgenodigd om de kinderen uit te
nodigen voor een gereduceerd tarief van vier euro per persoon en maximaal 4
kaartjes per kind om een wedstrijd bij te wonen. Als we akkoord gaan kunnen
ouders zich via een link inschrijven. De wedstrijd zal op een zondag zijn in
februari tegen vermoedelijk RKC. M heeft contact met hem en zal namens ons
akkoord geven.
Hoofdluis: er heerst veel hoofdluis in cluster 4/5. M merkt op dat dit erg laat
gecommuniceerd wordt wanneer dit heerst. Na de eerste controle komt er een
bericht op de app, maar na de her controle (als het niet weg is) niet. D
communiceert dit met het Kriebelteam.

2. Terugkoppeling / vooruitblik werkgroepen
 Schoolfotograaf: - Schoolfotograaf: M merkt op dat zij veel geluiden van
ouders krijgt dat er bijvoorbeeld kleding scheef zit, bloedneus te zien is, vieze
monden etc. S. geeft aan dat zij hun uiterste best gedaan hebben om iedereen
leuk op de foto te krijgen. Ook geeft zij aan dat het een voorziening is vanuit
school. D geeft aan dat wij als school niet verantwoordelijk zijn voor het
houden van een ‘fotoshoot.’ Om over na te denken vanuit D; is het een taak dat
bij school hoort te liggen? Of terug schroeven van positie foto’s naar een
portretfoto en een klassenfoto? Van tevoren kenbaar maken bij ouders hoe de
foto’s eruit komen te zien. Bij het bestellen van de foto’s was het niet duidelijk
dat er meerdere opties waren van pakketten. Slim geweest om hier een bericht
over te plaatsen op de schoolpraatapp. Inschrijven via de inschrijfplanner is
positief ervaren. Digitaal komen de foto’s na de 10e binnen. Graag terug
vragen bij de leerkrachten ook wat de ervaring is geweest.
 Kinderboekenweek: OR heeft niet deelgenomen nu aan de Kinderboekenweek.
Dit is een miscommunicatie geweest en is besproken en volgend jaar worden
zij weer meegenomen in de organisatie.
 Sinterklaas: organisatie verloopt goed. H en S zijn enthousiast. Vergunning is
geregeld voor de daktuin.
 Kerst: we gaan dineren op school in de mentorklassen. Start is rond 17.00 en
einde is rond 18.30. OR leden zijn gevraagd of zij bereid zijn om die avond te
komen helpen. Aanwezigen geven hier akkoord voor.

