Oudervereniging Basisschool St. Jan Duizel
Verslag van de vergadering gehouden op; dinsdag 15 november 2016 om 20.30 uur
Aanwezig;

Team: OV: Hanneke, Marjo, Adrienne, Susan en Janneke

Afwezig; Wil van Hoof, Kirsten
Opening; Hanneke opent de vergadering.
Verslag vorige vergadering;
Post;

in: Uit: verjaardagskaart naar Connie van Grootel

Mededelingen van het team;
Het beleidsstuk, dat kinderen na herhaalde waarschuwing vanaf een excursie naar school
teruggebracht kunnen worden, gaat ter goedkeuring naar de MR. Dit wordt ook in afgeslankte vorm
(na de MR) op de maandbrief geplaats.
Er zijn 2 studiemomenten “lenen en leren” op woensdagochtenden geweest samen met De Vest.
Milieuproject heeft plaatsgevonden 3 en 4 november. Ik hoop dat het beter is verlopen dan vorig
jaar?!
BVL/gemeente. Verkeersexamen groep 7 is besproken. In de straatstenen van de weg wordt 2x het
woord “school” gelegd dit voorjaar. En er gaat binnen de gemeente een snelheidsmeter rouleren.
Laptop en de laptopkast zijn geleverd. (de vaste computers komen z.s.m. na januari).
Schilderwerk gymzaal bij de gemeente aangekaart, dit wordt mogelijk vervangen door trespa, als
duidelijk is geworden wat de toekomstige status van de gymzaal wordt.

Deze week of volgende week worden de tegels van het pannaveldje opgehaald. De boom is al
gesnoeid.
Fietscontrole, samen met groep 8 is goed verlopen.

Mededelingen MR; Mirjam gaat vanuit de MR in de sollicitatie commissie voor nieuwe directeur. Of
wij het er binnen de OV eens over willen hebben wat wij belangrijke zaken/eigenschappen voor een
nieuwe directeur vinden?

-een jong iemand, maar wel met al wat ervaring. Die al ervaring heeft in meer schoolse directeur.

-van plan is om vele jaren te blijven.
-betrokken bij leerlingen. Het gezicht van de school zijn. Iemand die mee wil denken in de
tijd van nu. In het omgaan met de kinderen in de tijd van nu. Iemand die zich kan inleven in
het dorps gebeuren. Iemand die durft af te wijken van de regels. Betrokken bij ouders en
kinderen.
Rondvraag 1; Is er al iemand benaderd om bij ons in de OV te komen? Ja, maar nog niemand
gevonden. We zoeken nog even verder.
Korte pauze; Evaluatie vorige activiteit; Komende activiteit; Sinterklaas is besproken met werkgroep Sint van het team. Sint komt 5
december op school en gaat per klas weer 2 kinderen in het zonnetje zetten. De viering is hetzelfde
idee als elk jaar. Vanaf groep 6 doen ze weer surprise en de andere klassen krijgen een kadootje. Het
idee voor de aankomst is er ook al. Het wordt leuk!
De brieven over de kerstactiviteit gaan deze week de deur uit.
Budget bespreking; Sint is binnen het budget gebleven.
Informatie voor de maandbrief; Wij wensen iedereen een fijne Sinterklaas! De oudervereniging is
nog op zoek naar nieuwe leden. Hebt U interesse in, dan mag U contact opnemen met iemand van
de huidige oudervereniging.
Rondvraag 2; Zijn er dit schooljaar al klassenlijsten uitgedeeld? Nee nog niet. We gaan erachteraan.
Datum volgende vergadering; dinsdag 13 december 2016 om 20.30 uur

