OUDERVERENIGING
R.K. BASISSCHOOL ADWAITA
Secretariaat: p/a Kerkstraat 3
7412 XM DEVENTER
ouderraad.adwaita@gmail.com
Verslag Ouderraadvergadering van 13 juni 2018
aanwezig: Marco Ganzevles, Sandra Massink, Petra van Leeuwen, Erna Wijtten, Semra Kavak,
Silvia Petstra, Mariska Achterberg, Lisette Stempher, Bianca Hogenboom, Leonie Halkers, Ilja
Nienhuis, Maaike van der Liende, Suzanne Benne, Mark Serano
afwezig met kennisgeving: Leontien Rijsdijk, Marloes Tomá, Heleen den Hartog, Veerle
IJsseldijk, Karsten Muller
Notulist: Maaike van der Liende
1. Opening: Marco opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen welkom aan de
Kerkstraat.
2. Vaststellen van de agenda:
De agenda is vastgesteld.
3. Mededelingen (lief en leed): Juf Marlies zit thuis (persoonlijke redenen). Juf Carina en
Manja zijn beide in verwachting.
Post: geen
Mailbox: 3 mogelijke kandidaten voor aanvulling team OR
Overige mededelingen: geen
4. Verslagen OR vergadering en actielijst:
De notulen van de OR vergadering van april 2018 zijn goedgekeurd. Deze zullen
verder worden verspreid.
5. Activiteitenoverzicht 2017-2018 reeds geweest:
- Schoolvoetbal; de complimenten voor de mensen die zich hebben ingezet voor
het regelen van dit toernooi.
Helaas is het niet verlopen zoals verwacht. De regels van het spel zijn niet
geactualiseerd (nieuwe KNVB regels) en de groepsindeling op leeftijd zeer streng.
Mede door het laatste is er 1 team gediskwalificeerd en heeft een meidenteam
zich terug getrokken.
School betreurt het dat het toernooi tegenwoordig in een vakantie plaats vindt,
waardoor er zonder kosten te maken geen begeleiding vanuit school kan zijn.
Vanuit de OR zal er een gesprek gaan plaatsvinden met deze organisatie maar
Adwaita zal volgend jaar niet meer gaan deelnemen.
-

Avond 4-daagse; Deze is prima verlopen.

-

Schoolreisjes; Deze zijn allemaal prima verlopen. In één bus mocht niet gesnoept
worden van de chauffeur. Tip om volgend jaar bij de offerte aan te geven dat
kinderen gráág snoepen.
1 opmerking dat er uit de Dolfijnengroep (1) een jongetje was met een gebroken
been die niet mee mocht, terwijl de ouder nog heeft aangeboden om zelf als
begeleidster mee te willen gaan en ook nog op eigen kosten. OR geeft aan dat zij

hier niets van vernomen hebben en blijkbaar dit door een leerkracht is besloten.
Wat de OR betreft had het jongetje mee kunnen gaan.
Pannenkoeken dag: wij hebben besloten dat deze activiteit geen OR activiteit
meer zal zijn.
Komende activiteiten:
Culturele dag 4 Juli; er zijn voldoende aanmeldingen voor de activiteiten welke zowel
binnen als buiten zullen gaan plaatsvinden.
Groep 1 + 2 = dansen
Verder is er Hiphop, djembe (trommelen), graffiti, jong leren, etc.
Het budget loopt voor alsnog goed hiervoor. De leraren zijn deze dag vrij van
lesgeven en zullen daar waar nodig mee doen/helpen.
Kamp groep 8; Enige tijd geleden is er door de school besloten dat er geen avond
van 8 meer gaat plaatsvinden. Nu is Silvia benaderd of de leerlingen het budget wat
voorheen voor de avond van 8 was gebruikt mag worden gebruikt voor een
barbecue tijdens het kamp. De kosten voor een bbq bedragen € 365,-. Met het
budget voor het kamp kunnen zij een gedeelte van bbq bekostigen maar men komt
nog € 72,- kort. De vraag is of de OR hiervoor extra budget wil geven.
In overleg is besloten; dit zal éénmalig uit de reserve betaald worden. Maar
leerkrachten moeten zich ook bewust zijn van de gestelde budgetten en zich daar
aan houden. De ouderbijdrages zijn namelijk de basis voor deze budgetten.
6. Samenstelling Ouderraad:
Een aantal ouders gaan de OR verlaten. Het zal gaan om Bianca Hogenboom, Petra
van Leeuwen, Semra Kavak, Sandra Massink, Leontien van Rijswijk en Mark Serano.
Uiteraard grote dank voor de inzet!
3 kandidaten hebben per mail naar Marco gereageerd voor interesse om aan te
sluiten bij de OR. Zij zullen de eerste volgende vergadering uitgenodigd worden.
7. Financiën:
De 2de automatisch incasso is eind april geïnd en naar aanleiding daarvan staan er
nog 21 open welke niet voldaan zijn. Marco heeft José de opdracht gegeven om hier
achteraan te gaan (net als vorig jaar)
We hebben het afgelopen schooljaar flink ingeteerd op de reserves.
Er is in totaal een extra bedrag van ca. € 2.200,- uitgegeven, inclusief de € 950,- extra
bijdrage voor de leerkrachten.
8. Overige zaken en rondvraag:
De OR wil bij de uitvoerende zaken zoals eten/drinken bij activiteiten verdelen over
klassen, broodjes smeren, komkommers snijden etc. Meer ouders van leerlingen per
klas laten helpen.
De bedoeling is om de OR leden meer coördinerend en minder uitvoerende taken
voor de verschillende activiteiten te laten doen. De meer uitvoerende taken kunnen
dan door OR leden ook gecoördineerd worden. Over deze nieuwe opzet is ook met
Inge Fuchs gesproken.
Aan het begin van het nieuwe schooljaar is er een informatieavond per klas. Daar zal
ook een intekenlijst hangen per activiteit zodat ouders zich hiervoor in kan schrijven.
Verder kan er ook hulp gevraagd worden met een inschrijfformulier, bij een 10
minuten gesprek, via een webformulier, etc.
Allen graag nog over de opties nadenken en bij het volgende overleg bespreken

Mariska geeft aan dat wij vanuit de OR ook duidelijk onze grenzen moeten aangeven
wat er mogelijk/haalbaar is. (een voorbeeld is de kerstmarkt waar zo ontzettend veel
tijd in is gaan zitten). De OR wil in de toekomst ook meer direct bij schoolbesluiten over
de activiteiten die de OR organiseert betrokken worden.
9. Sluiting:
Marco sluit deze vergadering. De volgende vergadering staat nog niet gepland en zal
plaatsvinden begin van het nieuwe schooljaar.

Actiepunten:
Onderwerp
Microfoon
Vacature kascontrole
Reeds ingevuld?
Activiteiten schooljaar
2018-2019 verder invullen
Intekenlijst per activiteit
voor inschrijving ouders

Actie door
Karsten
Veerle

Termijn
september 2018
september 2018

nieuwe kandidaten

september 2018

?

Oktober / november 2018

