Ouderraad ISG-Arcus bijeenkomst – Notulen
Datum:
Woensdag 31 januari 2018
Aanwezig: Mw. M. de Man-Smallenburg (vz), mw. M. van den Haspel-Fennema, mw. A.
Sewtahal, mw. E. Stam, mw. M. Roelofs, mw. M. van der Kort - de Boer, dhr. J.
Meeuwessen (not), Dhr. F.W. Lindeman
Toehoorder: Mw. V. Emmer
Afwezig: -

1) Opening vergadering
De voorzitter heet iedereen van harte welkom, ook onze toehoorder van vandaag en opent de
vergadering. Voor deze vergadering wordt een notulist aangesteld.
2) Vaststelling agenda & notulen
De agenda voor het overleg wordt vastgesteld. De notulen van de vergadering van 13 december
worden goedgekeurd.
3) Mededelingen/bespreekpunten
a) Terugkoppeling (G)MR
Er wordt een terugkoppeling gegeven over de besproken zaken in de MR en GMR.
b) Terugkoppeling werkgroep identiteit/mensvorming
De schoolleiding geeft een korte terugkoppeling over deze werkgroep.
c) Evaluatie pauzetijden
Deze is opgestart, terugkoppeling volgt via de MR.
d) Doel: Communicatie
(1) Schoolgids actualiseren
Wordt over nagedacht, nog geen concrete acties.
e) Doel: Zichtbaarheid
- Kalender op website wordt besproken.
Voorstel is om interne en externe agenda (t.b.v. website) te splitsen.
- Vrijwilligers mediatheek, hier zijn aanmeldingen voor.
Contacten hierover worden gelegd via schoolleiding.
Wens OR is om vast te leggen wat de school regelt voor vrijwilligers.
Dit om gerichter informatie te kunnen geven.
Denk aan verzekering, contactpersoon, VOG, vrijwilligersvergoeding, enz.
- Werving ouderraad, aantal contacten hierover loopt.
Betreft kennismakingsgesprekken en vergadering bijwonen als toehoorder.
- OR-info laten toevoegen aan “aanmeldingsbrief” nieuwe leerlingen.
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Vanwege het vertrek van dhr. Lindeman wordt er ook afscheid genomen in dit OR-overleg.
Hij zal nog wel een overdracht van de OR naar zijn opvolger schrijven.
4) Bespreekpunten OR
a) Tablet en mobieltjes: wat wel, wat niet, gebruik tablet 2e en 3e jaar
Bij richting PIE wordt de tablet in het 3e jaar vrijwel niet meer gebruikt.
Alleen voor Engels en scheikunde nog, de rest van de docenten gebruikt boeken.
Door de komende samenwerking tussen de 3 scholen en het op elkaar afstemmen van de
lessen en het materiaal zullen de tablets steeds minder gebruikt worden.
b) Afronden taakverdeling OR
De portefeuilles worden besproken.
Sfeer & Cultuur, nog geen invulling.
Kwatsbare kinderen, i.c.m. Passend Onderwijs wordt gevuld.
Zichtbaarheid wordt onder gebracht bij Communicatie.
c) Vastlegging OR-activiteiten
Niet besproken.
d) Open avond groep 8 invullen: 23 januari 2018
De invulling hiervan is besproken, wordt uitgevoerd.
e) Vrijwilligers werven, hoe en waarvoor
Hiervoor wordt een conceptdocument opgesteld i.o.m. communicatie-adviseur.
f)

Extra vergadering in mei/juni gewenst?
Datum gepland, is 23 mei 2018 geworden.

g) Actielijst doorlopen
De meeste acties zijn conform planning uitgevoerd.
Acties m.b.t. uitval lessen worden aan nieuwe rector overgebracht.
5) Rondvraag en Sluiting
a) Op 6 maart is er een event voor ouders georganiseerd door de SGL.
b) Op 13 maart is er een bijeenkomst over Social Media.
c) Op 29 maart is de City Run georganiseerd.
d) Volgende OR-overleg is op woensdag 7 maart.

