Oudervereniging Basisschool St. Jan Duizel
Verslag van de vergadering gehouden op; dinsdag 13 december 2016 om 20.30 uur
Aanwezig; ·Team: Wil
OV: Hanneke, Kirsten, Adrienne, Marjo, Susan en Janneke

Afwezig; Opening; Hanneke heet iedereen van harte welkom. Wendy Barten is er vanavond ook bij om te
kijken of ze het leuk vindt om ons te komen versterken in de OV.
Verslag vorige vergadering; Enkele OV leden zijn naar de raadsvergadering bij het gemeentehuis
geweest om te luisteren of de gymzaal al gaat verdwijnen. Er is vanuit de gemeente nog geen
officiële beslissing genomen. Onze school wist eigenlijk pas kort van te voren dat de gymzaal “onder
vuur” ligt. Vandaar weinig voorbereiding kunnen treffen om ons goed voor te bereiden op die avond.
Post;

in: Rekening van de ijsjes van het schoolreisje 2015-2016.
Uit: -

Mededelingen van het team;
Directeur Marcel is per 1-1-2017 geen directeur meer op onze school. We hebben op school op 25
januari (en niet 18 januari zoals in de maandbrief stond) een afscheidsochtend voor hem. Dit bestaat
uit een optreden van de leerlingen en van 11.45 tot 12.15 kunnen de ouders hem een handje komen
schudden. ‘s Middags bescheiden afscheid met het team.
De inrichting van de bibliotheek is klaar. We hebben een goedwerkende computer en het ziet er
mooi uit! Vanaf groep 4 leesmonitor/ o meting. Vanuit deze meting komt een leescoach.
Op 1 december is er in groep 5 en 6 de NSCCT test afgenomen. De NSCCT is een Niet-Schoolse
Cognitieve Capaciteiten Test. Deze test zegt iets over de capaciteiten van leerlingen losgekoppeld
van schoolse vaardigheden. Deze is de eerste keer op onze school afgenomen als pilot, om te
bekijken of we dit in de toekomst voort willen zetten.
De poort van school gaat sluiten tussen 12.15 en 13.00 uur. Dit om te voorkomen dat er kinderen
voor 13 uur op school komen en hiermee de overblijfkrachten belasten.
Op de studiedag van 6 december is besproken: Snappet, Parnassys, automatisering en OGO.
Er komt een project tegen pesten! Hierbij worden het CJG en de GGD betrokken. Maar ook de
sportleraren (Click), de BSO en de TSO.
Maandag 19 december treden de kinderen van groep 5 en 6 op met de blaasbende in de Smis.
Onze school is aangemeld voor koningspelen 2017.

Opgeven van nieuwe leerlingen gaat via onze site. Daarna krijgen de ouders een intake met de
directie en leerkracht groep 1-2. En zo nodig een rondleiding door de school.
Mededelingen MR; - Kirsten vraagt zich af het continurooster nog in beeld is. In 2016 is afgesproken
dat er over 3 jaar weer een nieuwe enquête wordt gehouden onder de ouders. Alleen als er eerder
signalen zijn dat het erg leeft, dan kan dit vervroegd worden. OV leden sturen ouders met vragen
hierover door naar de MR.
Rondvraag 1; Kan er iets van een flyer ofzo komen over de werking van de bieb op school? Nieuwe
ouders van kinderen op school weten niet hoe het werkt. Misschien kan Frans dit meenemen in zijn
info avond en/of graag informatie hierover op onze site.
Kunnen de stoeptegels bij de poort opgehoogd worden? Als het regent staat er een grote plas,
precies op de plek waar alle kinderen door naar buiten komen.
Krijgen de kinderen nog maar 2 rapporten? Ja. Volgens de jaarkalender wel.
Waarom gaat onze school niet schaatsen in Reusel, net als bv de school in Hapert en Bladel?
Kan er niet toch een zoemer o.i.d. komen zodat iedereen om 12 uur ook echt uit is?
Iedereen mag na school spelen op het schoolplein. Hebben de kinderen van de BSO er geen nadeel
van? Denk aan regels en die zij wél hebben(bv niet fietsen op het schoolplein.) En denk aan dat er
minder speel en voetbal gelegenheid is voor de BSO kinderen.
Korte pauze;Evaluatie vorige activiteit; Sinterklaas is goed verlopen. Deze Sint en de pieten doen dit het komende
jaar voor het laatste jaar. We moeten dus op zoek naar een nieuwe hulp sint en pieten. Volgend jaar
geen gezamenlijke viering in de overblijfruimte, maar na ontvangst op het schoolplein gaat iedereen
in de eigen klas Sinterklaas vieren.
Komende activiteit; Kerst. Kersttocht door het dorp. Genoeg aanmeldingen van ouders. Alles is
geregeld.
Budget bespreking; Informatie voor de maandbrief; De oudervereniging wenst iedereen hele fijne feestdagen en een
mooi 2017!
Rondvraag 2; Het komt regelmatig voor dat er kinderen voor of na het oversteken lang bij de
brigadier/oversteekplek blijven hangen. Dit is gevaarlijk en moeten we even melden bij Cristel.
Datum volgende vergadering; dinsdag 10 januari 2017

