Oudervereniging
Sterrenpad 't Ven
Notulen vergadering oudervereniging
Aanwezig:
Ouders:

11 juni 2020

Bianca van Wijlick, Ellis van Dijk, Marieke Peeten,
Peggy-Jane Bisschops, Charlot Roodbeen, Yvonne Hendrikx, Daniëlle Janssen,
Kirsten Theelen, Marjan Peeters, Ilona Verkoeijen

Team:

Marjolein Janssen

Afgemeld:

--

1. OPENING

Bianca heet iedereen welkom. Dit is de laatste vergadering van Kirsten en Ilona.

2. NOTULEN VERGADERING OUDERVERENIGING D.D. 14-03-2020

Er zijn geen op- of aanmerkingen.

3. AFSPRAKENLIJST

2019-02]
Onderzoek ouderbijdrage
Via het Ouderportaal is onlangs een bericht uitgegaan over de vrijwillige ouderbijdrage, met de
vraag om de eventuele openstaande bijdrage alsnog over te maken. Door de Corona zijn een aantal
activiteiten niet doorgegaan, zoals Pasen, Koningspelen, schoolreisjes. Het bedrag word met het
nieuwe schooljaar 2020-2021 verrekend.
2020-01]
Nieuwe data vergadering schooljaar 2020-2021
Ellis heeft de volgende data voorgesteld betreft vergaderingen in het nieuwe schooljaar:
Maandag 5 oktober 2020
Dinsdag 12 januari 2021
Woensdag 10 maart 2021
Donderdag 10 juni 2021
Ellis zal dit ook communiceren naar het MT van school.
[2020-01] is afgehandeld.
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[2020-02]
Nieuwsbrief "Ouders en Onderwijs" controleren
Ellis heeft dit gecontroleerd en verwerkt.
[2020-02] is afgehandeld.
4. MEDEDELINGEN/ INGEKOMEN EN UITGEGANE STUKKEN

Ingekomen stukken:


Updates 'ouders en onderwijs ► doorgemaild aan OV leden.

Uitgegane stukken:


Notulen van de oudervereniging 14-03-2020

5. WERKGROEPEN:

Verkeersouders
Het verkeer rondom de school blijft een aandachtspunt en de situatie is niet veel veranderd. Het is
wellicht een goed idee als Boris er meer zicht op heeft, bijvoorbeeld door s'morgens te surveilleren
op het schoolplein, om de situaties te zien en te beoordelen. Peggy-Jane geeft aan dat het in het
verleden een kaarten-systeem door de leerlingen is gedaan, zodat de "brengers" en "halers" een
groene of rode kaart krijgen over hun gedrag met de auto. Misschien ook een idee om dit weer
samen te doen met een (wijk)agent, zodat dit serieuzer overkomt.
6. ACTIVITEITEN TOT NU TOE; HOE VERLOPEN?
Paasviering en Koningspelen
Dit is helaas niet doorgegaan door de Corona.
7. KOMENDE ACTIVITEITEN
Schoolreisjes
Helaas gaan de schoolreisjes dit jaar niet door i.v.m. Corona. In plaats hiervan word op 2 juli 2020
wetenschapsactiviteiten georganiseerd op school.
Afsluiting schooljaar
Afsluiting (10 juli) en start schooljaar (24 augustus) Dit is besproken, Bianca en Peggy-Jane nemen
deze activiteit waar.
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8. MEDEDELINGEN TEAM
Vreedzame school
Zoals afgesproken laten wij dit item elke vergadering aan bod komen.
Marjolein deelt mee dat het team van de school besproken hebben. De aandacht blijft bij de
Vreedzame school en wordt continue aandacht aan besteed in de klassen door verschillende
methodes wat erbij hoort.
Warmte school
Dit probleem is bekend bij Fortior, en staat op de "to do" lijst. Er wordt nog steeds gekeken hoe dit
opgelost kan worden. Peggy-Jane geeft aan of het misschien een idee is een bijdrage vanuit de OV
te doen voor een tijdelijke oplossing in de lokalen, zodat het enigszins aangenamer is.
Yvonne zegt dat haar man die werkzaam is als adviseur in binnenklimaat, misschien kan hij hierin
iets betekenen?
Continu rooster
Daniëlle deelt mee dat ze van meerdere ouders heeft gehoord dat ze het continurooster bevallen.
Om hierin verandering te kunnen brengen, moet er gemaild worden naar Boris
(b.seuren@fortior.nl), als er genoeg berichten hierover zijn, dient het MR hier onderzoek voor te
doen.
Weer naar school- vragenlijst
Marieke vroeg zich af wat er met de opgevraagde "weer naar school"vragenlijst gedaan word en
waarvoor deze dient. Marjolein vertelt dat dit onderbouwende informatie is voor de leerkracht,
zodat ze dit mee kunnen nemen in de les. Het zou fijn zijn als er iets van terugkoppeling komt
vanuit de leerkracht aan de ouder(s)/verzorger(s).
Schoolfotograaf
Charlot vraagt of er dit jaar schoolfoto's worden gemaakt. Dit is echter niet het geval. Charlot geeft
aan dat het een leuk idee is om toch nog een soort schoolfoto te maken, de moeder van Eline
(groep 2) Whitney Vankan, wilt dit graag doen. Zodat er toch een
herinnering is van die schooljaar, ondanks de Corona.
Bedankt leerkrachten
Bianca deelt mee dat ze het team van het Sterrenpad een hart onder
de riem wilde steken. De Corona epidemie kwam bij iedereen sneller
dan verwacht, en moest het team vanuit het niets iets maken van het
thuisonderwijs. Vandaar dat Bianca en Ellis een bedankje hebben
geregeld, en afgegeven hebben.
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Afscheid Kirsten en Ilona
Vandaag is de laatste vergadering voor Kirsten en Ilona, zijn gaan de OV-groep verlaten. Ilona heeft
7 jaar en Kirsten 5 jaar deelgenomen bij de Oudervereniging. Wij bedanken de dames voor hun
jaren inzet.
De volgende vergadering is: maandag 5 oktober 2020.
9. RONDVRAAG EN SLUITING
Geen vragen.
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DATUM VOLGENDE VERGADERING:

maandag 5 oktober 2020
19:30 UUR – STERRENPAD

AFSPRAKENLIJST
NR.

OMSCHRIJVING

WIE

2019-02

Controle of alle betalingen binnen zijn.

Bianca Boris
Marianne
Daniëlle

Notulist: Ellis van Dijk
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