Notulen Ouderraad: 12 november 2018

in

rood: actiepunten

ZET IN JE AGENDA: OR vergadering van 20 mei 2019 is verplaatst naar maandag 13 mei 2019!
Agenda:
1.
Opening
a. Wietske helaas afwezig, Lonneke notuleert en Kitty zit voor.
2.
Voorstelrondje: wat heb jij met duurzaamheid?
a. Leuk om te horen dat ouders en kinderen al zo actief bezig zijn. Ook vinden nog wat ouders
met ideeën voor de invulling van het programma voor de week van de duurzaamheid: Mark
Shagha, Petra Pelkman en Jannetje kunnen hun ideeën mailen hun ideeën naar Dirk Jan:
djvrooijen@wdzscheveningen.nl
3.
Notulen vorige vergadering worden besproken.
a. Olga komt volgende OR nog terug op het verlaten van info avond ouders groep 3/4.
4.
Mededelingen MR
a. Vanuit de MR is de wens geuit om kinderen op Wdz ook te leren voelen. Naast lezen,
schrijven, rekenen en bewegen. Er is bij sommige groepen gestart met het geven van
mindfullness. De bedoeling is om dit structureel op te pakken in de leerlijn. Ideeën kunnen
gedeeld worden met MR: mr@wdzscheveningen.nl
5.
Mededelingen OR
a. Smoelenboekfoto OR met namen. Vraag of aanwezigen de namen willen checken en
eventueel verbeteren. Daarnaast wil Wdz de foto graag op de site zetten bij de OR. Vraag is
of alle aanwezigen hier akkoord mee gaan? Alle aanwezigen gaan akkoord. Kitty zal dit ook
nog even uitvragen via Digiduif om er zeker van te zijn dat iedereen akkoord gaat.
b. De telefoonlijst van de OR is af. We missen nog wat nummers. Aanwezigen gevraagd ook
deze te checken. Daarnaast vraag of het gedeeld mag worden binnen de OR. Aanwezigen
gaan akkoord. Ook dat wordt nog even via Digiduif nagevraagd aan afwezigen ouders.
c. We willen graag wat goeds doen tijdens Sinterklaas en daarom doen de school mee met ‘Sint
voor ieder1’ op woensdag 21 november van 12 tot 13 uur kunnen ouders oud maar nog mooi
speelgoed inleveren in dichten zakken of dozen zonder naam. Olga zorgt dat dit via Digiduif
aan de ouders gecommuniceerd wordt en zorgt dat er op 21 november een grote doos in de
hal staat, waar iedereen goed, netjes speelgoed, waar niet meer mee gespeeld wordt, in kan
doneren. Wietske i.s.m. organisatie zorgt voor het transport van het speelgoed naar de
stichting.
d. Idee voor volgend jaar: Recycle Sint. Dit is een zelf te organiseren ruilbeurs voor gebruikt
speelgoed. Agenderen voor OR september 2019. Dit idee kwam binnen via klassenouder
Jannetje. Een mooi initiatief, maar nog even kijken of we dit eventueel kunnen combineren
met Sint voor ieder1. Eerst maar even afwachten wat de ervaringen met Sint voor ieder1 zijn.
e. Commissie koffie schenken tijdens info avonden blijkt toch al goed ingevuld.
f. OR vergadering van 20 mei 2019 valt samen met avond4daagse, daarom wordt de OR
vergadering verschoven naar 13 mei 2019.
6.
Mededelingen school & team
a. Olga heeft 2 ouders nodig op dinsdag 27 november voor overblijf van 11.30 tot 13.15 uur.
Marian van Doormaal & Jannetje Pel melden zich op 27 november om 11.30 bij de
administratie.
b. Week van de mediawijsheid start a.s. vrijdag. Omgaan met media, games, whatsapp etc.
c. Kanjertrainingen (weerbaarheid, sociale vaardigheden) zijn weer begonnen.

d.
e.

7.

8.

9.
10.

11.

Kiestrainingen voor kinderen van gescheiden ouders start binnenkort.
School heeft een stijger nodig voor het vervangen van de verlichting in de gymzaal. Vraag van
Olga is of er iemand een stijger heeft? Jannetje kan dit regelen via haar man. Bij voorkeur in
een vakantie. Olga stemt dit verder persoonlijk met Jannetje af, kerstvakantie zou fijn zijn.
Evaluatie activiteiten
a. Schoolfotograaf is goed verlopen.
b. Kinderboekenweek (opening in gymschool) ook.
c. Sint Maarten verliep heel goed. Weer was goed.
d. Sportberichten worden tegenwoordig door Wijnand zelf via Digiduif gecommuniceerd.
e. Geopperd wordt om in dit programma van buitenschoolse activiteiten yoga of koken mee te
nemen. Jannetje heeft ook wel mogelijkheden om yoga aan de kinderen te geven. Jannetje
kan dit bij Wijnand opperen of hem mailen: w.post@wdzscheveningen.nl.
Komende activiteiten
a. Sinterklaas komt eraan. Voorbereidingen lopen goed.
b. Kerst. Dit is laatste vergadering voor Kerst. De commissie zal nog bericht uitdoen om hulp te
vragen voor versieren van de school en het weer opruimen van Kerstversiering. Daarnaast
wordt iedereen enthousiast van het idee om voor de ouders tijdens het kerstdiner (17.15 –
18.30 uur) op het achterplein het trapkoor op te laten treden, vuurkorven neer te zetten en
een glaasje glühwein uit te delen. De Kerstcommissie neemt dit mee in de organisatie.
c. Damtoernooi op 21 november
d. Volleybaltoernooi op 28 november
e. Wietske heeft geregeld dat Lotte Stegeman komt voorlezen in “Groene voeten’ in week van
duurzaamheid (4-15 mrt).
Volgende vergadering: maandag 21 januari 2019 om 19.30
Rondvraag en sluiting
a. Karen en Bas hebben nog een vraag over de vervanging van de leerkracht uit groep 7. Olga
geeft aan dat de school hier hard mee bezig is en dat ze het onderwerp graag persoonlijk met
Karen en Bas bespreekt. Zij kunnen altijd even langskomen.
b. Liselotte vraagt zich af hoe het staat met de verkeersproblematiek rond de school in de
ochtend. Zijn klaar-overs uit groep 8 een idee? Weinig zijn enthousiast hierover. Kitty vraagt
even na bij Olga wat de status is. Antwoord Olga: Vraag eenrichtingsverkeer staat uit bij de
gemeente. Klaar-overs geven veelal schijnveiligheid, i.o.m. MR komen we hierop terug.
c. Luizenpluizen. Waarom mag een kind met neten wel blijven op school? Kitty vraagt het na bij
Olga. Antwoord Olga: Levende luizen kunnen overlopen en neten niet.
Degene die tijd hebben, helpen nog even mee om de Sinterklaas cadeautjes in te pakken.

