Ouderraad ISG-Arcus bijeenkomst – Notulen
Datum:
Woensdag 4 oktober 2017
Aanwezig: Mw. J. Goedhart-Blom (vz), mw. M. van den Haspel-Fennema, mw. A. Sewtahal,
mw. M. de Man-Smallenburg, mw. E. Stam, dhr. J. Meeuwessen, dhr. F.W.
Lindeman, mw. M. Roelofs, mw. M. van der Kort - de Boer (not)
Afwezig: -

1) Opening vergadering
De voorzitter heet iedereen van harte welkom. Iedereen is aanwezig. Voor deze vergadering
wordt een notulist aangesteld.
2) Mededelingen/bespreekpunten
a) Kennismakingsavond:
Deze verliep wat chaotisch, niet alle ouders hebben de juiste brief/informatie ontvangen. Dit
wordt meegenomen om herhaling te voorkomen.
b) Terugkoppeling (G)MR:
Er wordt een terugkoppeling gegeven over de besproken zaken in de MR en GMR.
c) Problemen schoolboeken:
Er zijn gespreken geweest met leverancier Van Dijk. Voor de korte termijn zijn de problemen
opgelost. Voor de lange termijn wordt nog gesproken over een oplossing. Een van de
mogelijke verbeteringen zou zijn om bij het einde van het schooljaar de studieboeken voor
het volgende schooljaar samen met school te bestellen.
d) Invulling dinsdagmiddag:
Voor alle leerlingen geldt: na 14 uur zo min mogelijk leerlingen op school aanwezig i.v.m.
overleg van leraren. Ook leraren maken zo min mogelijk afspraken met leerlingen na 14 uur.
e) Clusterschool:
Op 17 november 2017 moeten de geselecteerde architectenbureaus hun voorontwerp
indienen. De verdere planning is dan bespreking in de gemeenteraad en hopelijk rond
oktober/november 2018 de 1e paal in de grond, zodat rond augustus 2020 de nieuwe
schoolgebouwen af zijn en in gebruik kunnen worden genomen.
f)

Agenda OR vergadering 1 november 2017:
- Concretiseren van doelen navragen bij F.W. Lindeman.
- Hoe communicatie (beter) afstemmen op lezers.
- Doelen: zichtbaarheid vergroten en communicatie.

3) Vaststelling agenda
Geen wijzigingen.
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4) Bespreekpunten OR
Besproken punten:
a) Notulen:
Iedereen is akkoord dat intern en externe notulen blijven.
b) Actielijst:
De actielijst wordt doorgelopen. De meeste afgesproken acties zijn afgerond.
c) Digitalisering en mediatheek:
Aanleiding was het te kort aan computers en de beschikking hiervan.
Hoe de mediatheek bezettingsprobleem op te lossen? Maandag en woensdag vanaf 14 uur is
er geen mediatheek gebruik mogelijk doordat er geen personeel beschikbaar is voor toezicht.
Mogelijke oplossingen:
Invullen m.b.v. vrijwilligers, dan leerlingen en met name ouders polsen. Tevens kijken of er
animo is om mee te doen aan de surveillance samen met leerkrachten. Worden er ook
vrijwilligers gezocht voor de studieruimte? Het idee om vrijwilligers te gaan werven op de 1e
mentoravond wordt geopperd. Daarnaast eventueel het gebruik van bibliotheek Lelystad
promoten. Tegenargument hierbij is dat de school voor voldoende faciliteiten dient te
zorgen. Afgesproken wordt dat de OR een opzet maakt voor een brief om vrijwilligers te
werven.
d) Brainstorm 2e avond cursus OR:
Wat is het beste communicatie middel voor korte berichten?
Hoe kan de ouderbetrokkenheid vergroot worden?
Kort verslag van ervaring OR-cursus op OR pagina.
Hoe een juiste planning op te stellen?
Hoe raak je zo'n groot mogelijke groep?
e) Ouderbijeenkomst 3 scholen:
Mogelijk zijn wij dit jaar aan de beurt om een informatieve ouderavond te organiseren voor
de 3 scholen. Dit wordt z.s.m. uitgezocht.
f)

Doelen:
Concretiseren van doelen, wat willen we per wanneer bereikt hebben:
- Vrijwilligers
- Studieruimte
- Informatie overdracht van leraren per leerjaar

5) Rondvraag en Sluiting
 Volgende OR vergadering is op woensdagavond 1 november 2017 van 20-22u.

