Notulen Ouderraad Nassauschool
Datum
Locatie
Aanvang
Aanwezig

:
:
:
:

Afwezig

:

Donderdag 08 oktober 2015
Hoofdgebouw Nassauschool
19:30 uur
Nathalie (voorzitter), Gerben (penningmeester), Rianne (namens
school), Cees (namens school), Stephanie, Henrieke, Yun,
Nicole, Silvana, Eric en Rob (secretaris).
Lucia, Esther, Kundra en Hennie, Floor

1. Mededelingen
1. Cees is aanwezig als gast.
2. Notulen d.d. 25 augustus 2015
1. Opmerkingen zijn verwerkt in de notulen, notulen zijn verspreid, ook naar
Christian t.b.v. de website en naar de MR.
2. Vergaderdata zijn besproken en vastgelegd als in punt 7.
3. Mededelingen team
1. Rianne meldt dat het Kinderboekenweek is, waarbij het zingen van de kinderen
op 7 oktober jl. werd begeleid door de nieuwe leerkracht muziek, meester Joop
Supit. Verder zijn er nog een aantal nieuwe collega’s in de onderbouw
bijgekomen en conciërge Arnold (2 dagen/week).
2. Meester Arjen gaat (per 1 oktober jl.) met prepensioen. In de volgende
nieuwsbrief meer hierover. Er wordt een kaartje naar Arjen verstuurd. Er wordt
ook een kaartje verstuurd naar juf Nynke de Jong i.v.m. geboorte zoon Siem
(actie Stephanie i.o.m. Hennie).
3. SKSG is gestart met de peuterspeelzaal op de dinsdag en donderdag.
4. Kerst wordt dit jaar gevierd in de kerk, in twee groepen (1-4 en 5-8) om de drukte
te verdelen waarbij ook gebruik wordt gemaakt van de ruimte om de kerk. Rianne
heeft contact met de kerstcommissie.
4. D.O.M.
1. Cees oppert het idee om een directielid van de Nassauschool bij elke
vergadering van de OR aanwezig te laten zijn omwille van een effectieve
besluitvorming en om, wanneer de gelegenheid zich voordoet, zaken toe te
lichten.
2. Er is een student bezig om de communicatiebehoefte in kaart te brengen.
3. OR- en MR-leden worden uitgenodigd voor een Nieuwjaarborrel met het team
van de school.
4. De MR heeft per 15 december as. een nieuwe voorzitter: Patrick Wennekes.
5. OR-/MR-avond; de OR kan een datum prikken voor een gezamenlijk
themaoverleg. Cees doet een voorzet voor een thema: wat is wezenlijk van
belang als het gaat om kwaliteit. Wat vinden ouders belangrijk, wanneer presteert
een school goed. Dit wordt een agendapunt voor het volgend overleg.
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5. Financiën
1. Gerben heeft de begroting voor 2015/2016 meegestuurd, tezamen met de
“regeling verantwoording ouderbijdragen”.
2. Er blijft een behoorlijk bedrag in de kas, het verzoek is aan school om na te
denken over kunst- en cultuurbestedingen. Cees: Ideeën kunnen via Rianne
gepresenteerd worden aan de OR.
3. Gerben legt de begroting uit.
4. Nathalie brengt het idee in om de ouderavond de vorm van een workshop voor
ouders te geven.
5. Cees: er is mogelijk subsidie te verkrijgen voor kunst- en cultuur zaken.
6. De begroting is aangenomen door de OR.
7. Cees: gym wordt door leerkrachten gegeven met een ALO-opleiding.
8. Cees: de trend zal worden dat de inkomsten lager worden (de vrijwillige
ouderbijdragen). De huidige ouderbijdrage blijft gehandhaafd.
9. Het verschil in kosten t.b.v. het afscheid van groep 8 had te maken met een fout
in de rekening.
6. Werkgroepen/activiteiten
a. Sinterklaas: De OR volgt het zwarte pietenbeleid van de Gemeente.
b. Evaluatie schoolfotograaf: Geconcludeerd wordt dat smaken verschillen. Er zijn
een aantal negatieve reacties ontvangen maar op het totaal van aantal ouders is
dit niet veel. Besloten wordt dat in ieder geval volgend jaar nog gebruik wordt
gemaakt van Foto Kruger. Wel wordt aangegeven aan de fotograaf dat de mate
van “gekunsteldheid” van de foto’s wel wat minder mag.
c. Buitenschoolse activiteiten
Wordt volgende vergadering besproken.
d. Informatieavond
Geen opmerkingen.
e. Schoolfoto’s, zie punt b.
f. Luizencoördinatie
Lucia heeft rechtstreeks contact met Irene, verloopt goed.
g. Plein
1. Silvana heeft een voorstel van ouders ontvangen om rond de bomen op het
plein locatie Nassaulaan bij één boom een soort vlonderconstructie te
bouwen (zoals bij boom Graaf Adolflocatie) en bij de andere bomen een
soort beschermhekjes om de bomen aan te brengen. Cees vraagt zich af of
de OR hier iets in kan betekenen. De OR is van mening dat dit door een
professioneel bedrijf moet gebeuren (veiligheidseisen). Silvana en Kundra
gaan offertes aanvragen en leveren deze aan bij Cees. Deze offertes zijn
inmiddels aangevraagd.
2. Er wordt besloten de ouders niet te gaan vragen om mee te werken aan het
mozaïeken van bankjes, hier gaat teveel begeleidingstijd in zitten. Wel is
het mogelijk een leuk idee om muren met graffiti te beschilderen.
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h. Communicatie,ouderbetrokkenheid
Er wordt binnenkort een vragenlijst naar de ouders gezonden. Het concept
van het begeleidende schrijven wordt in de vergadering voorgelezen en start
met de oproep tot ouderhulp. Ouderhulp is nu de hoofdmoot van het bericht.
De ouderraad vindt het bericht teveel gericht op ouderhulp; hand- en
spandiensten. De ouderraad vraagt om een nieuwe focus van het schrijven:
de focus op wat ouders zelf kunnen en willen brengen naar de school. Een
nieuw bericht dat meer benadrukt dat we ook een beroep willen doen op
talenten van ouders. Die vraag zou ook concreet kunnen worden gesteld.
Waar
zou
iemand
een
les
over
kunnen
geven?

7. Vergaderdata OR
De volgende vergaderingen zijn vastgesteld op:
Dinsdag 17 november 2015;
Donderdag 14 januari 2016;
Dinsdag 16 februari 2016;
Donderdag 7 april 2016;
Donderdag 9 juni 2016.
8. Werkgroepindeling OR
Is besproken en wordt vastgelegd op het document “werkgroepindeling 2015/2016”
en zal onder de OR-leden worden verspreid.
9. Rondvraag
1. Avond4daagse: Silvana heeft contact gelegd met de "Reitdiep 4daagse". We
horen binnenkort of we daar aan mee zouden kunnen doen
2. Aanwezigheid van de directie
Voortaan zal iedere OR-vergadering naast Rianne een lid van de directie
aanwezig zijn. Het doel daarvan is om de communicatie tussen ouders en de
school
verder
te
verbeteren
en
daarmee
de
samenwerking.

10. Volgende vergadering
Volgende OR-overleg is dinsdag 17 november 2015.
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Acties uit deze en vorige vergaderingen:
Nr.
1.

2.

3

Onderwerp
Verzoek van Cees: oproep via nieuwsbrief om ouders te
vragen wie af en toe schoonmaakwerkzaamheden wil
verrichten. Het verzoek is besproken en het verzoek wordt
opgenomen in een vragenlijst die onder ouders gaat worden
verspreid. Schoonmaakwerk zal voornamelijk rond de
vakanties zijn, een aantal keer per jaar een actie. Nicole
gaat dit opnemen in de vragenlijst (actie). Ook kunnen via
Basisschoolnet per klas de ouders worden benaderd.
Gerben geeft aan in de loop van komend schooljaar het
penningmeesterschap te willen overdragen. Hennie heeft
wellicht een buurtgenoot die het kan overnemen van
Gerben, Hennie vraag dit na (actie).
Meester Arjen gaat (per 1 oktober jl.) met prepensioen. In
de volgende nieuwsbrief meer hierover. Er wordt een
kaartje naar Arjen verstuurd. Er wordt ook een kaartje
verstuurd naar juf Nynke de Jong i.v.m. geboorte zoon Siem
(actie Stephanie i.o.m. Hennie).

Actienemer
Nicole

Vergadering
25-08-2015

Hennie

25-08-2015

Stephanie

8-10-2015
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