Oudervereniging Basisschool St. Jan Duizel
Verslag van de vergadering gehouden op dinsdag 14 maart 2017 om 20.30 uur
Aanwezig;

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

Afwezig; Wil, Kirsten en Marjo.
Opening; Hanneke heet iedereen van harte welkom.
Verslag vorige vergadering; geen opmerkingen.
Post;

in: We mogen meedoen aan de clubkascampagne van de Rabobank.
Uit: Verjaardagskaarten naar juf Wilma, juf Josefien en Dorothé.

Mededelingen van het team;
Start traject Triade op maandag 20 maart met de eerste groepstraining en ouderbijeenkomst.
Na de carnavalsvakantie is het OGO thema foto en film gestart.
Kangoeroe rekenwedstrijd: kinderen hebben zich gedurende een aantal weken hierop voorbereid
samen met Juul Wijnen. Op donderdag 16 maart is de wedstrijd.
22 maart boomplantdag
24 maart opschoondag (groep 1 t/m 6)
6 april verkeersexamen (groep 7)
Formatie 2017-2018. We steken bij het bestuur in op het behoud van 5 groepsleerkrachten en 5
groepen. Dit gaat waarschijnlijk wel lukken.
Nieuw directrice komt a.s. donderdag 16 maart bij Wil en Lizenka voor een eerste gesprek. Zij maakt
verder nog met niemand kennis. Haar startdatum is 8 mei. (Benoeming per 1 mei.)
Evaluatie carnaval wordt in draaiboek opgenomen.
Gezamenlijke surveillance met het hele team wordt voorlopig opgeschort. Sluiten van de poort tot
13.00 uur blijft gehandhaafd.
Aanschaf nieuwe computers. Wordt door het nieuwe besturingssysteem iets verlaat. Acht tot tien
stuks voor in de aula. Dan nog 2 per groep.
Annelotte studeert waarschijnlijk in mei af. Blijft op onze school werken als ze geen werk heeft. Wij
mogen haar dan ook eventueel als vervangster benoemen.
Coördinator “bibliotheek op school”, Jill Billekens geeft in alle groepen een gastles boekpromotie.

We zijn bezig met de update van het ontruimingsplan en hoe om te gaan met de
brandmeldinstallatie en bijbehorende mappen.
Rapportage is onderwerp van de studiedag geweest. Komt op volgende teamvergadering terug.
Streven is om in te voeren in schooljaar 2017-2018.
Mededelingen MR; Bij de OV vergadering van 9 mei komt de nieuwe directrice kijken.
Rondvraag 1; Korte pauze; Evaluatie vorige activiteit; Carnaval is goed verlopen! Kleine opmerkingen zijn opgenomen in het
draaiboek. Adrienne schrijft een stukje voor in de maandbrief.
Komende activiteit; Pasen. Wij wachten af of we hier iets voor moeten doen vanuit de
oudervereniging. Waarschijnlijk zorgen wij voor de boodschappen.
Schoolreisje is geregeld.
Budget bespreking; Informatie voor de maandbrief; Stukje over carnaval.
Rondvraag 2; Zullen we de vergadering van 11 april laten vervallen? Ja, goed plan.
Datum volgende vergadering; dinsdag 9 mei om 20.30 uur

