Notulen overleg ouderverenging O.B.S De Kameleon
14 maart 2018
14 maart 2018, 20.15 uur: 4e overleg van de oudervereniging
Aanwezig: Koen, Anja, Marcel, Judith, Sandy, Karin, Ilse, Marieke, Esther, Kim
Afwezig: Mariëlle K, Mariëlle v. D, Hilleken, Yvonne, Lisette, Dave, Muriëlle, Dagmar
Opening
Bij afwezigheid van Mariëlle, opent en leidt Koen de vergadering
Notulen vorige vergadering
Geen opmerkingen
Mededelingen dagelijks bestuur
- Mariëlle en Muriëlle gaan er volgend jaar echt definitief mee stoppen
- back to school zal plaatsvinden op 19 april verder nog niets bekend
Mededelingen vanuit team
- Anja: draagt voor uit de mail van Jose (team):

1. Formatiegesprekken starten in maart. Het definitieve plaatje met de groepsverdeling kan
vanaf 1 juni bekend gemaakt worden. (Eerst gesprekken met directeuren, wensen,
mogelijkheden, boventalligheid/ondertalligheid/mobiliteit, gesprekken met medewerkers).
2. Aanmeldingen gaan goed! Na de carnavalsvakantie zijn 8 kinderen naar groep 2/1
gegaan. Tegen de zomervakantie is het verwachte aantal leerlingen in groep 1 30.
3. Rob van Leuven tijdelijk (vanuit reïntegratie) bij ons tot aan de meivakantie. Hij blijft het
hele jaar lesgeven in groep 5 op woensdag. Hij heeft een ruime onderwijservaring.
4. Als ouders de ouderbijdrage niet betaald hebben, ook niet na een herhaald verzoek van de
OV, dan bel ik deze ouders om te vragen te betalen en te verwijzen naar de mogelijkheid om
het bedrag via Leergeld vergoed te krijgen. Graag van Yvonne een lijst met namen.
5. Op 22 maart medewerkersavond Kindcentrum. Afgelopen jaren in het teken van
kennismaken en informeel samenzijn. Vorig jaar een spreker over Integrale Kindcentra.
Vanuit de besturen hebben we de opdracht om de samenwerking op thema's verder uit te
werken bijvoorbeeld pedagogisch handelen, Voor- en vroegschools aanbod en doorgaande
lijnen, taalaanbod enz. Het is niet de bedoeling dat we samen één school worden. Dat kan
wettelijk ook niet (openbaar-bijzonder). Maar wel binnen het Kindcentrum samenwerken op
thema's. Het bestuur wil van de directies een plan. Op de medewerkersavond vragen we van
de medewerkers input voor ons plan. Margje Bielars ondersteunt ons in dit traject.
6. Leesresultaten gaan vooruit!!! De LIST aanpak is gericht op betere resultaten en vooral het
bevorderen van de leesmotivatie en leesplezier van kinderen. Marie-José de Ridder van
Fontys begleidt ons. Volgend jaar LIST-aanpassing van het leesaanbod in groep 3 en groep 12.
7. Het traject Klassenkracht verloopt goed. Alle groepen een missie opgesteld met afspraken
en daarop stuurt de leerkracht. Duidelijke kaders aangegeven bijv. de gedragskaart. Wat is
lastig-probleem-grensoverschrijdend gedrag en wat doen we? We worden hierin ook extern
begeleid door Jelly Bijlsma.

8. Buiten wachten. Hierover heb ik een mail gestuurd naar alle ouders. Het wordt echt té vol
in de gang en de leerkracht heeft dan geen overzicht over wie de kinderen 'overneemt'. Ook
de BSO medewerker had hinder van de drukte.
9. De nieuwsbrief wordt slecht 'geopend'. Het percentage was in 2015 75% en nu 30%. We
bereiken dus te weinig ouders met onze nieuwsbrief. Binnenkort werken we met Parro.
Hiermee communiceren we naar de ouders en komen alle mededelingen via de Parro-app bij
de ouders. Snel, direct en heel gebruiksvriendelijk. Parro is een product vanuit ons
administratiesysteem Parnassys.
Ingekomen stukken
- Rekening schoolkaarten; Yvonne weet dit al
Begroting/kascontrole
- Hoeveel gezinnen hebben nog niet betaald? Dit is voor Yvonne

Verkeer (o.a. brigadieren/ BVL)
- Er stond al een stukje in de nieuwsbrief, regelmatig kinderen van Kameleon te laat
- De leerlingen van het Merlet blijft lastig. Als er een leerkracht staat gaat t wel goed
en stappen ze netjes af
- Parkeren bij het hockeveld langs de stoeprand, zorgt voor veel opstopping en
gevaarlijke situaties.
- De vraag komt waarom vanuit de gemeente geen voetpaden of gele band geregeld
kan worden? Schijnt in het verleden al uitgebreid over gesproken te zijn.
Evaluatie Carnaval
- De commissie heeft onderling overleg gehad en het volgende is naar voren gekomen:
- Het einde van het spellencircuit liep een beetje mis. Niet iedereen had zich aan de
tijd per spel gehouden, hierdoor liep het een beetje door elkaar heen, maar geen
grote onoverkomelijkheden
- De vraag is of er rekening gehouden moet worden met eten voor kinderen met
allergie / geloof? Vanuit de commissie idee om dit niet te doen, omdat je makkelijk
iets mist en er geen waterdicht overzicht lijkt te zijn.
Sandy: het blijkt dat in het Parnassos systeem niet alle kinderen met een allergie
staan opgenomen
- Judith: een ander idee / invulling voor de carnaval? Was vorig jaar de afspraak, maar
dat is dit jaar niet doorgevoerd (Marjon en Niek wisten dat niet). Misschien moet het
team erover denken of ze dat willen.
Koen: evaluatie maken vanuit de carnavalscommissie. Kan de commissie er volgend
jaar evt. over na denken.
Overall idee nu: de kinderen vinden het leuk, dus waarom te veranderen?
- Anja heeft in het team de optie om samen met de Lens te vieren geopperd, maar dit
is afgekeurd.
- Judith: sommige hulp ouders komen soms gewoon niet opdagen
Marcel geeft aan dat dat bij alle commissie zo is en dat daar weinig aan te doen is
Voorbereidingen Paasactiviteit
- Nog geen paashaas gevonden (Martine is er mee bezig)
- Ilse: Susanne Straten mag het pak lenen, als ze zelf Paashaas speelt
- Anja: eieren verven bij Sas en Bep de eieren, is dat geregeld? Vorig jaar had Hilleken
dat geregeld? Via de app wordt hierop gereageerd dat dit is geregeld.
Voorbereidingen Koningsspelen
- Koen: voorbereidingen lopen volgens plan
- Ophalen van het springkussen wordt door Anton (van Dagmar) gedaan

Voorbereidingen Schoolreis
- In volle gang
Rondvraag
-

-

Judith: slotavond geluid was zo slecht. Als we dat beter willen regelen dan moeten
we daar nu mee beginnen. Er moeten misschien een keer offertes opgevraagd
worden.
Anja: in het begin van het school jaar al afgesproken dat Nicole dat zou gaan regelen?
Marcel: Lens vragen?
Anja: gaat dit bij Jose nog een keer voorleggen
Ilse: zit in de commissie en gaat de commissie mobiliseren om bij elkaar te komen en
dit te bespreken
Judith: t-shirts voor het voetbal en kamp zijn geregeld. Kosten worden uitgezocht om
sponsoren te regelen
Karin: afgelopen tijd vaak gezegd dat er te weinig publiek is op de ochtend. Misschien
een idee om mensen uit bejaardentehuis te vragen?
Ilse: andere locatie nog steeds een issue. Fitland misschien toch een optie? Ilse gaat
het meenemen
Marieke: wordt er vrijdag 13 april gestaakt? Nog geen officieel besluit over genomen,
maar waarschijnlijk wel.

Koen sluit om 21.15 uur de vergadering

