Ouderraad ISG-Arcus bijeenkomst – Notulen
Datum:
Woensdag 13 december 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 (not)
Afwezig: Dhr. F.W. Lindeman (mka), mw. M. Roelofs (mka), mw. M. van der Kort - de Boer
(mka)

1) Opening vergadering
De voorzitter heet iedereen van harte welkom, benoemt afwezigen met kennisgeving en opent de
vergadering. Voor deze vergadering wordt een notulist aangesteld.
2) Vaststelling agenda & notulen
De agenda wordt gewijzigd. Toegevoegde agendapunten: werving, betrokkenheid, financiën,
nieuwe voorzitter en contact leerlingenraad. De notulen van de vergadering van 1 november
worden goedgekeurd.
3) Mededelingen/bespreekpunten
a) Terugkoppeling (G)MR
Er wordt een terugkoppeling gegeven over de besproken zaken in de MR en GMR.
4) Bespreekpunten OR
a) Werving:
Momenteel 2 potentiele kandidaten voor OR, secr. houdt contact.
Helaas geen aanmeldingen voor mediatheek. Bij vervolg voordelen bekijken (bijv.
vergoeding, aftrekpost), gesprek aangaan, evt. poll.
b) Betrokkenheid:
Door de opdeling in portefeuilles is niet iedereen meer overal van op de hoogte. Dit is een
ongewenste situatie. Afgesproken wordt dat zoveel mogelijk wordt gecommuniceerd via de
centrale mailbox van de ouderraad of rechtstreeks naar alle OR-leden tegelijkertijd.
c) Financiën, puntsgewijs:
- Ouderbijdrage is normaal 40% nu, 15%. Herhaling in januari.
- Budget OR is 1250 per kalenderjaar.
- Tablet: wel verplicht, gespreid betalen
- Andere activiteiten (vrijwillig en verplicht) staan in grote overzicht
- Contact opnemen met mw. B. Korf voor regeling
- Voorstel: bij aanmelding kind melden "financiële opties"
- Tablet = volgende vergadering + telefoon: Qustodio.com blokkeren apps, aanschaf school
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d) Nieuwe voorzitter:
Helaas vertrekt onze huidige voorzitter. Besloten wordt om voorlopig op roulatiebasis een
voorzitter te hebben, voor de komende vergadering wordt een voorzitter vastgesteld. De
contacten met schoolleiding worden voorlopig door de secretaris gedaan. Voor het afscheid
wordt een datumprikker verstuurd.
e) Contact leerlingenraad:
Op verzoek van de leerlingenraad wordt er periodiek met elkaar gesproken. Dit wordt
opgepakt door de oudergeleding van de MR.
f)

Open avond groep 8 (23 januari):
Hoe invullen: Coffeeshop-stand? Grote banner, wordt aangevraagd. Tevens flyer maken ala
mediotheek, tekst “Wij zijn er voor al uw vragen en zorgen!!!”. Uitzoeken wie de organisator
hiervan is.

5) Rondvraag en Sluiting
a) Huiswerk niet nagekeken: herhaaldelijk issue = Directie, MR, GMR. Reden: pas nakijken nadat
iedereen deze heeft gemaakt. Proefwerken (te) laat nagekeken.
b) Verbeterdocument op actielijst.
c) Opzeggen lidmaatschap Ouder van Waarde, vanwege weinig toegevoegde waarde.
d) Er lijkt veel meer lesuitval te zijn dan normaal: Engels en wiskunde geen leerkrachten. Andere
leerkrachten ook vaak afwezig. Waarom geen inval? Wettelijk geen vervanging 6 weken?
Maatregel van 20% docenten vrij geroosterd, wordt niet gebruikt voor vervanging. Escalatie
richting MR.
e) Volgende OR-overleg is op woensdag 31 januari.

