Notulen Ouderraad Nassauschool
Datum
Locatie
Aanvang
Aanwezig

:
:
:
:

Afwezig

:

Dinsdag 14 januari 2016
Hoofdgebouw Nassauschool
19:30 uur
Nathalie (voorzitter), Erik,), Rianne (namens school), Irene
(namens school), Nicole, Henrike, Silvana, Floor, Karen, Kundra,
Stephanie, Hennie en Rob (secretaris).
Gerben (penningmeester ), Yun, Esther, Lucia en Tijmen

1. Mededelingen
1. Nieuwe OR-deelnemer is Karen Nustelling. Namens de directie van school is
Irene van de Berg aanwezig.
2. Stephanie meldt dat ze de OR gaat verlaten, maar dit schooljaar wel volmaakt en
daarna nog beschikbaar is voor werkgroepen ter ondersteuning.
2. Notulen d.d. 17 november 2015
1. Kundra wil graag het onderwerp ijsvrij aan het agenda toevoegen.
2. Rianne meldt bij punt 3.4: de borrel is 17 maart (na de vergadering om ca. 16:30
uur), er volgt een uitnodiging vanuit school.
3. Punt 5.2: Meester Joop is nog bezig met het uitzoeken van en nieuwe
geluidsinstallatie, nog geen concrete info.
4. Punt 5.3: Gerben/Tijmen gaan een overzicht plaatsen op de website om ouders
inzicht te geven in de financiële uitgaven van de OR. Actie Rob
3. Mededelingen team
1. Rianne meldt dat juf Nynke de Jong weer terug is (in een nieuwe instroomgroep,
2 dagen per week). Juf Esther Boersma (ook SKSG) werkt op woensdag,
donderdag en vrijdag).
2. Irene meldt dat 11 februari de inspectie op bezoek komt met twee mensen voor
beide locatie. Irene vraagt wie voor een gesprek vanuit de OR hierbij aanwezig
willen zijn. Karen en Kundra melden zich hiervoor aan.
4. D.O.M.
1. Nathalie: Besproken zijn o.a. het inspectiebezoek, basisschoolnet en het idee van
een leerlingenraad. Cees is hier enthousiast over. Rob gaat navragen hoe dit is
opgezet bij de BSO (SKSG) en Henrike gaat bij haar oude school navragen.
Actie Rob en actie Henrike
2. De nieuwe voorzitter van de MR wil de MR meer zichtbaar maken voor de ouders
in de vorm van een soort periodiek spreekuur en vraagt of de OR zich hierbij wil
aansluiten. Besloten wordt om dit niet te doen, ook niet d.m.v. aanwezigheid bij
een informatieavond.
3. Wat vinden we van Basisschoolnet? Over het algemeen heel positief, vindt school
ook. Irene geeft aan dat de info via Basisschoolnet formeel en leidend is boven
andere info die rond kan gaan door ouders onderling opgezette netwerken zoals
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bijvoorbeeld klassikaal opgezette Whatsapp-groepen. Wel een verzoek van
Nathalie bij berichtgeving: vermeld een onderwerp.

5. Financiën
1. Geen penningmeesters aanwezig.
6. Werkgroepen/activiteiten
a. Nicole geeft aan graag uit de werkgroep Plein te willen. Karen heeft belangstelling
voor werkgroep Plein. Kundra legt e.e.a. uit wat de werkgroep Plein inhoudt.
Behalve werkgroep Plein wil Karen ook wel in de werkgroep Ouderavond en de
Avond-4-daagse. Rob geeft aan ten aanzien van werkgroep Avond-4-Daagse
alleen tijdens de voorbereiding hiervan bij te kunnen dragen. Hennie wil meedoen
met werkgroep Pasen. Kundra en Yun melden zich af voor de werkgroep kerst,
meer hierover bij evaluatie van kerst. Overzicht werkgroepen zal worden
aangepast en verspreid. Actie Rob
b. Evaluatie Sinterklaas: Over het algemeen positief, wel aan te raden om volgend
jaar eerder inkopen te doen. De verschuiving van de viering van 4 naar 3
december was wel wat onverwacht, volgend jaar betere afstemming.
c. Evaluatie Kerstviering: De viering zelf was weer een groot succes maar heeft veel
werk geëist van de OR-leden van deze werkgroep. Kundra geeft aan dat er veel
afzeggingen waren van mensen die eerder aangaven medewerking te kunnen
verlenen. Het wordt te gek, erg arbeidsintensief vooral op de dag zelf. Volgend
jaar direct in augustus beginnen met voorbereiden. Houdt bij een volgende
kerstviering in de kerk rekening met zwervend volk nabij de kraampjes. De
werkgroep Kerst gaat dinsdag 19/1 zelf evalueren en koppelt de aanbevelingen
hierover terug.
d. Avondvierdaagse: er is contact geweest met ene Mirjam van de Meander voor
eventuele samenwerking met de Meander/Aquamarijn. Dit ziet de Meander niet
zitten, wel mag de Nassauschool een drietal looproutes krijgen van de Meander,
een vierde zal dan zelf uitgezet moeten worden. Ook is de Meander bereid tot het
verschaffen van informatie over de organisatie, er komt veel bij kijken
(evenementenvergunning, verzamellocatie, veilige looproute etc.). Sylvana en
Stephanie maken een afspraak met Mirjam van Meander hierover om te
onderzoeken wat een eigen organisatie nu inhoudt. Actie Sylvana en Stephanie
e. Ouderavond: werkgroep stelt voor de Opvoed Workshow, soort van interactieve
opvoedshow, kost € 795 voor 1,5 uur (2 personen) excl. reiskosten (ca. € 100
boven budget). Aangezien er vorig jaar geen ouderavond is geweest, keurt de OR
dit idee goed. Nicole en Henrike overleggen met Rianne over een geschikte
datum. Actie Nicole, Henrike, Rianne
f. Luizencoördinatie: af en toe zijn er wat luizen maar beheersbaar. Irene meldt dat er
één probleemgeval is waarop de druk langzamerhand wordt opgevoerd.
g. Plein: Sylvana en Kundra hebben diverse offertes aangevraagd voor de vlonders.
Wellicht kunnen de werkzaamheden in de voorjaarsvakantie of de meivakantie
worden uitgevoerd.
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h. Communicatie ouderbetrokkenheid: Nicole heeft hier niks meer van gehoord van
Mirjam of Evelien, er is nog geen overleg geweest. Een student is nog bezig met
het onderzoek, dit is bijna afgerond.
i. IJsvrij periode van vorige week; Irene legt de systematiek uit hoe wordt bepaald of
de scholen gesloten zijn of niet. De Nassauschool is afhankelijk van de VCOG,
deze weer van andere instanties. Over het algemeen vinden de leden dat school
adequaat heeft gecommuniceerd over de ijzelperiode.

7. Rondvraag
1. Floor meldt dat ze contact opneemt met Paul Dobben. Actie Floor

8. Data volgenden vergaderingen OR
De volgende vergaderingen zijn vastgesteld op:
Dinsdag 16 februari 2016;
Donderdag 7 april 2016;
Donderdag 9 juni 2016.
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