Notulen
8 oktober 2018
Aanwezig: Dennis, Samira, Laura, Hans, Janne, Arianne, Karin (school)
Afwezig: Mirjam

Notulen 20 augustus
ALV is goed verlopen. Complimenten voor de manier waarop Hans de financiën het heeft toegelicht.
Onduidelijk is wie de inventarisatie zou maken van de te vervangen materialen. Van spullen die via
de OV zijn aangeschaft hoeft nog niets vervangen te worden. Er is geen behoefte aan buiten spullen,
wel aan ict middelen om bv goed met Mevolution aan de slag te gaan. Het primaire doel van de
reserve is wel om spullen te vervangen. Voorstel is om een deel te laten staan als vervangingsreserve
en een ander deel (800 euro) te besteden. Er is ook nog 700 euro voor aanschaf van materialen.
Gesprekje met nieuwe ouders liep goed.
Facebook wordt continu opgeschoond. Na vermelding van het bestaan van de pagina in de
nieuwsbrief, zijn er weer nieuwe aanmeldingen gekomen.
Van Karin krijgen we nog lijstje van welke unit zich waar mee bezig houdt.

Kwartaalstart 13 nov
Deze kwartaalstart is samen met de kinderen van 17 tot 19 uur. Kernconcepten macht en kracht
staan centraal. De taal en rekenruimte krijgt een nieuwe naam en die avond willen ze de naam
onthullen.
Gesprek met nieuwe ouders doen we tijdens kwartaalstart in februari. We vermelden dit ook in de
nieuwsbrief.

Nieuws uit de commissies
Marjan en Hilde zijn contactpersoon voor de excursiecommissie. Voor deze commissie is het budget
verhoogd naar 6.500 euro.
Schooltuin- en buitenruimte commissie:
Het plein wordt helemaal vervangen. Verder wordt er gewerkt aan een gedragsverandering bij het
team mbt tot de buitenruimte (wat kun je met de buitenruimte). Er is een aanvraag gedaan voor
subsidie bij de provincie en er wordt meegedaan met een wedstrijd van Jantje Beton. Er zijn 6
zaterdagen geprikt om op het schoolplein te werken.
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Schoolfotograaf:
Er zijn net zoveel foto’s verkocht als vorig jaar. Er waren paar kleine opmerkingen. Volgend jaar iets
eerder in het jaar doen, omdat de foto’s laat klaar waren, kort op de vakantie. De vraag reist weer of
we de schoolfotograaf wel moeten doen. Het kost Chantal erg veel werk. We kunnen ook zelf
kringfoto’s laten maken. We zetten een poll op Facebook om te peilen wat ouders er van vinden.
Janne zet dit op.
Sinterklaas:
De Groote Wielen wil altijd de Sint op 5 december. Voor de Wittering maakt het niet uit welke dag
het is. Dit jaar is het wel gezamenlijk op 4 december. Dennis heeft nog wel wat hulp nodig, maar
hiervoor komt een oproep in de nieuwsbrief. Het budget is 1.000 euro. Dennis bespreekt ook nog de
schoencadeautjes. Is het mogelijk dat deze cadeaus wat duurzamer worden.

Mail ouder
Er was een mail van een ouder die het niet eens is met de ouderbijdrage. Hans heeft hier neutraal op
geantwoord.

Aanmelding nieuwe ouder voor OV
Een ouder van een kind uit unit 1 heeft interesse getoond in de OV. Hij schuift volgend overleg aan.

Financiële update
Activiteiten budget voor schoolverlaters is 500 euro. Vorig jaar zijn we er iets over heen gegaan.
Er is al 10.000 euro binnen van de ouderbijdrage.
Budgetten: Sint 1.000, Kerst 300, carnaval 300, Pasen 400 euro.

Voorraad
Laura heeft laatst flink opgeruimd. De voorraad lijkt verdeeld over twee kasten. Één kast boven naast
de computers en de kast in unit 2 bij de keuken. Voor elke kwartaalstart de voorraad checken
voordat er iets nieuws wordt gekocht. We moeten wel een keer een voorraad bekertjes aanschaffen
bij de Action bijvoorbeeld.
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Input nieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt donderdag na de herfstvakantie. Items voor nu zijn: sint, kwartaalstart,
kennismaking nieuwe ouders en vermelding naar poll schoolfotograaf op Facebook.

Vragen- of opmerkingen
Planning maken voor vergaderlocatie:
Woensdag 28 nov Samira en reserve Janne
Maandag 21 januari Arianne en reserve Dennis, 20 uur
Dinsdag 19 maart Hans en reserve Laura
Woensdag 8 mei Dennis en reserve Mirjam

Dennis zal nog navraag doen mbt de zakelijke DigiD.
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