Notulen Ouderraad Nassauschool
Datum
Locatie
Aanvang
Aanwezig

:
:
:
:

Afwezig

:

Dinsdag 25 augustus 2015
Hoofdgebouw Nassauschool
19:30 uur
Nathalie (voorzitter), Gerben (penningmeester), Rianne (namens
school), Stephanie, Kundra, Nicole, Silvana, Hennie, Floor, Eric
en Rob (secretaris).
Lucia, Henrieke, Yun, en Esther.

1. Mededelingen
1. OR heet Rianne (aanwezig namens het team van school) hartelijk welkom,
Rianne neemt het over van Judith.
2. Het duo Hennie & Rob neemt het secretarisschap over van Carolien.
3. Kennismakingsbijeenkomst in de eerste week is afgeschaft, Rianne geeft uitleg.
2. Notulen d.d. 28 mei 2015
1. Niet besproken, notulen zijn niet verspreid.
3. Mededelingen team
1. Rianne geeft aan dat de sponsorloop ca. € 8.000 heeft opgeleverd, wordt
besteed aan Stichting Edukans en voor aanschaf van tablets op de school.
Opbrengst van de spaaractie (ca. € 250) wordt besteed aan spelmateriaal voor
het plein.
2. Vanaf september starten er Engelse lessen (door een ouder) voor groepen 2, 3
en 4.
3. 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.
4. D.O.M.
1. Nathalie geeft aan dat Cees het idee heeft geopperd om een borrel te
organiseren voor team, MR-, en OR-leden. Dit kan eventueel in combinatie met
een informatieavond worden gedaan.
2. De jaarkalender is besproken met Cees.
3. Cees heeft aangegeven om wellicht de ouderbijdrage wat te verhogen ten bate
van uitgaven ten behoeve van kunst & cultuur. Dit is besproken, afgesproken is
dat de ouderbijdrage in ieder geval niet omlaag gaat maar eerst de komende jaar
ongewijzigd blijft om te bekijken hoe de reserves zich gaan gedragen de
komende jaren. Het initiatief ligt bij school om met leuke voorstellen te komen.
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5. Financiën
1. Gerben heeft een actueel financieel overzicht uitgereikt, deze wordt
doorgenomen. Een aantal bijzonderheden:
2. Kosten ten behoeve van afscheid groep 8 zijn fors overschreden, ook bij een
later begroot bedrag van € 1.000. Het afscheid is de laatste keer gevierd in het
Heerenhuis, exorbitante uitgaven zijn echter niet waargenomen. Er gaat
onderzocht worden waarin het verschil zit tussen de werkelijke kosten (bijna €
1.300) en de begrote kosten (oorspronkelijk begroot op € 700, later bijgesteld tot
€ 1.000). Mogelijk komt het door de aanschaf van een nieuwe musical. Aan
Harold gaat worden gevraagd om dit uit te zoeken (actie).
3. Kosten opgenomen ten aanzien van cultuur (onder verantwoording van Linda)
zijn in orde.
4. Er komt nog een onverwachte uitgavenpost bij naar aanleiding van de kosten
voor het vergoeden van een kabel (destijds gesneuveld bij optreden van Idols),
wordt nog geboekt, ca. € 150.
5. Gerben gaat de jaarrekening opstellen, vervolgens vindt de kascontrole plaats.
Ook gaat Gerben de begroting opstellen waarbij ten aanzien van het afscheid
van groep 8 de begrote kosten worden afgestemd met Harold (actie).
6. Werkgroepen/activiteiten
a. Evaluatie sportdag: heel leuk, positief.
b. Evaluatie eindejaarsfeest: prima, heel positief. Gerben geeft (als bandlid) aan wel
behoefte te hebben aan wat meer zangkwaliteit.
c. Buitenschoolse activiteiten
Wordt volgende vergadering besproken.
d. Informatieavond
Er wordt geen koffie meer gezet, verder geen opmerkingen.
e. Schoolfoto’s
Vindt volgende week plaats (kalenderweek 36), er gaat nog een mail uit via
Basisschoolnet naar ouders met nodige info. Zowel bestellen als betalen gaat
tussen ouders en fotograaf, dus zonder tussenkomst van school.
f. Luizencoördinatie
Lucia heeft rechtstreeks contact met Irene, verloopt goed.
g. Plein
1. De verf (plein Graaf Adolfstraat) bladdert hier en daar al af, wellicht slechte
verf op waterbasis gebruikt?
2. 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
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professioneel bedrijf moet gebeuren (veiligheidseisen). Silvana en Kundra
gaan offertes aanvragen (actie) en leveren deze aan bij Cees.
h. Communicatie
1. Cees is bij de eerstvolgende OR-vergadering, er zal dan intensiever over
gesproken worden. In de loop van het jaar 2015/2016 gaat er een enquête
uit naar ouders.
2. Stephanie vraagt zich af of ouders wel goed worden geïnformeerd op het
moment dat hun kind voor de eerste keer naar school gaat. Rianne geeft
aan dat dit waarschijnlijk het minst goed gaat bij kinderen die na de zomer
beginnen (dit wordt beaamd), voor kinderen die eerder instromen zou dit in
principe goed geregeld zou moeten zijn.
3. Nathalie gaat een korte tekst over de OR schrijven en levert dit aan bij
Cristian.
i. Ouderbetrokkenheid n.a.v. MR/OR-overleg, niet besproken.
7. Vergaderdata OR
De volgende vergaderingen zijn vastgesteld op:
Donderdag 8 oktober 2015;
Dinsdag 17 november 2015;
Donderdag 14 januari 2016
Dinsdag 23 februari 2016; (naschrift: 23 februari zijn rapportagegesprekken,
voorstel tot wijziging in 16 februari 2016);
Donderdag 14 april 2016; (onder voorbehoud i.v.m. hapjesmarkt), (naschrift: 14
april is afsluiting van Kunst- & Cultuurweek, voorstel tot wijziging in 7 april
2016);
Donderdag 26 mei 2016 (incl. etentje, onder voorbehoud i.v.m. avond4daagse),
(naschrift: 26 mei is avondvierdaagse, voorstel tot wijziging in 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. 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).
2. Erik geeft aan dat de afgelopen avond4daagse erg massaal was, veel
mensen. Wellicht is het een idee om nogmaals de Aquamarijn te benaderen of
de Meander om mee samen te lopen. Hennie en Rianne gaan uitzoeken of er
wellicht mogelijkheden zijn en proberen contactgegevens van de juiste
personen te achterhalen en leveren dit aan bij Silvana (actie).
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10. Volgende vergadering
Volgende OR-overleg is donderdag 8 oktober 2015.
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