Notulen Ouderpanel van 24 september 2019

Aanwezig:

Jessica, Lisanne, Tom, Truda en Saskia

Afwezig:

Mirella

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening / notulen vorige vergadering
Actielijst
Gezamenlijk overleg MR-OR-Ouderpanel
1000 watertappunten
Bulb4kids
Leerlingenpanel
Afsluiting/rondvraag

Ad 1) Opening / notulen vorige vergadering
Er zijn geen opmerkingen over de laatste notulen.
Ad2) Actielijst
De te bespreken punten zijn opgenomen op de agenda.
Ad4) 1000 watertappunten
Dit punt wordt als eerste besproken.
Tom is in overleg geweest met Annemiek. Binnen school is er een drinkbeleid, waarbinnen voldoende
mogelijkheden in en om school zijn voor kinderen om voldoende te drinken. Doordat het schoolplein
ook voor andere doeleinden wordt gebruikt, is het de vraag of er ook een meerwaarde is voor andere
stichtingen en verenigingen.
Mogelijk belanghebbende, naast de school, zijn; het dorpshuis met alle verenigingen, buiten
spelende jeugd uit het dorp en de Keet. We kunnen dus wel stellen dat het niet alleen een
schoolaangelegenheid is, maar meer voor het hele dorp.
Tom heeft een calculatie gemaakt. Voor de financiering zijn we voor een groot deel afhankelijk van
verschillende sponsoren/ donateurs. De inschrijving voor de subsidie moet vóór 14 oktober gedaan
worden.
Voor nu moeten we een advies uitbrengen naar school. Iedereen heeft een positieve insteek, onder
de volgende voorwaarden:
- het moet financieel haalbaar zijn
- er moet voldoende draagkracht zijn, ook van andere verenigingen/ stichtingen, waaronder De Keet.
Tom heeft hier morgen overleg, dus zal het dan bespreken.

Acties die we kunnen doen: kinderen lege flessen in laten zamelen, een uitgewerkte offerte opvragen
bij een installateur, zodat we iets meer duidelijkheid krijgen over de kosten.
Tom houdt ons op de hoogte van de gesprekken met de Keet en werkt op basis daarvan het advies
uit.
Ad5)

Bulb4kids

Lisanne heeft bevestiging ontvangen van Bulb4kids. Ze gaat nog bekijken binnen welke groep(en) dit
gedraaid gaat worden. Dit wordt binnen de groepen besproken. Het actiepunt kan afgesloten
worden.
Ad6)

Leerlingpanel

Jessica heeft via Twan de kinderen gevraagd een stukje te schrijven met hun motivatie voor
deelname aan het leerlingpanel. Dit om op de website te publiceren. Het jaarverslag hoort hier ook
bij. Jessica zorgt ervoor dat dit opgepakt worden.
Ad3)

Gezamenlijk overleg MR-OR-Ouderpanel

Jessica zal uitleg geven over wat we doen.
De kern:
We hebben een adviserende rol richting schoolbestuur, waarbij we de afstand tussen school en
ouders verkleinen. We hebben doelen gesteld in het jaarplan, waar we aan werken.
Daarnaast is het leerlingpanel een voortvloeisel van het Ouderpanel, om de leerlingen te betrekken
bij verschillende schoolbesluiten.
Ad7)
-

Afsluiting rondvraag
Lisanne geeft aan dat we een jaarverslag 2018-2019 moeten maken. Saskia gaat hiermee aan
de slag en doet een eerste voorzet.
Aangezien Eva de Visser heeft besloten te stoppen, is een nieuw lid gewenst. Jessica draait
dit jaar nog mee, het is prettig als er volgend jaar iemand mee draait. Diverse namen worden
geopperd, we gaan polsen. Als leraar sluit juf Wendy ook aan, de volgende vergadering zal ze
er bij zijn.

We stellen de volgende datums vast voor de vergaderingen:
Dinsdag 29 oktober
Donderdag 12 december
Dinsdag 4 februari
De vergadering wordt gesloten.

19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur

