NOTULEN STG. OUDERRAAD (S.O.R.)
sor.vlasgaard@gmail.com

Datum:

29 januari 2018

Aanwezig:

Anke Suijs (voorzitter)
Willemien Manders (leerkracht)
Pierrette Cober (penningmeester)
Ouderraadsleden:
Patricia v.d. Zanden
Marja v.d. Burgt
Emmy van Ras
Nancy van Haren
Birgit van Melis
Christel Bouwmeester

Notulist:

Wendy van Boekel (secretaris)

1. Opening
De vergadering wordt geopend.
2. Notulen vorige vergadering
De notulen van de vergadering d.d. 13 november jl. worden goedgekeurd en vastgesteld.
Er wordt een interne en externe versie gemaakt.
3. Mededelingen dagelijks bestuur
M. legt haar taken als secretaris neer en wordt door W. opgevolgd. Afstemming en toelichting van de
taken vindt in onderling overleg plaats.
4. Ingekomen post
De Kamer van Koophandel heeft bericht dat momenteel nog een oud-bestuurslid is opgenomen. Zij
zal worden uitgeschreven, waarna W. wordt ingeschreven.
5. Lief & Leed
De moeder van E. is onlangs overleden. Er wordt spoedig een condoleancekaart verzonden.
6. Schoolvoetbal
De aanmelding voor het schoolvoetbal dient uiterlijk 8 februari a.s. te worden gedaan. B. zal, in
overleg met C., de organisatie op zich nemen en voor aanmelding zorgdragen.
7. Werkgroepen – evaluaties

Sint
- Leerkrachten en leerlingen vonden het een erg leuke dag;
- de opstelling van de klassen bij de ontvangst van Sinterklaas was redelijk goed;
- om de veiligheid van de leerlingen bij de ontvangst te waarborgen dienen er in het vervolg
personen in beide rijrichtingen te staan, die het verkeer manen om stapvoets te rijden;
- ouders hinderden het zicht van de leerlingen op Sinterklaas bij de ontvangst en moeten in het
vervolg op de hun aangewezen plaats gaan staan, en
- leerkrachten moeten meer rekening houden met de planning en Sinterklaas soms minder lang in
hun klas ontvangen.
Kerst
- Ondanks miscommunicatie over versieringen en de verdeling van enkele producten is de viering
goed verlopen;
- naast melk zal er in de toekomst ranja worden geschonken in plaats van chocomel;
- enkele ouders hebben aangegeven het erg jammer te vinden dat ze niet bij de kerstviering
aanwezig mochten zijn. Helaas blijkt dit moeilijk te realiseren;
- het eten stond vrij lang op tafel voordat de leerlingen gingen dineren. Hiervoor is echter gekozen
om de betrokkenheid van de leerlingen hoog te houden bij het toneelstuk;
- tijdens de versiering zijn voornamelijk spullen van Basisschool De Wizzert gebruikt. We hebben
echter recentelijk 5 dozen met materiaal van ouders ontvangen, die volgend jaar als decoratie
kunnen worden ingezet, en
- de leerkracht gaat na of het impregneren van de kerstbomen noodzakelijk is.
8. Werkgroepen – stand van zaken
Carnaval
- Er wordt door alle partners van Kindcentrum De Morgenzon en Basisschool ’t Oventje een
carnavalsoptocht gelopen door het centrum van Zeeland, waarvoor de vergunning reeds is
afgegeven;
- Compostella is in de route opgenomen, zodat de ouderen ook van de optocht kunnen genieten;
- de leus van de Prins zal worden gehanteerd door de klassen tijdens de optocht. De leerlingen
mogen echter zelf beslissen in welke kleding zij carnaval wensen te vieren, en
- de leerlingen krijgen een broodje knakworst en kunnen in de middag carnaval vieren in de aula
en de tent.
Open dag/informatieavond
- A. zal zich mede bezig gaan houden met de organisatie van de informatieavond en open dag;
- tijdens de informatieavond zullen A. en B. ondersteuning bieden en op de open dag bieden E. en
N. een helpende hand, en
- op de informatieavond is een kraam beschikbaar gesteld voor de MR en SOR, waarin foldertjes
worden uitgestald en toelichting kan worden gegeven.
Goede doelen
Op 28 maart a.s. van 14.00 tot 16.00 uur zal er een markt worden gehouden in Compostella. Er
worden diverse spullen (boeken, handwerkjes, voedsel, etc) verkocht die beschikbaar zijn gesteld

door zowel de leerlingen als de ouderen. De opbrengst zal door Compostella worden aangewend
voor de aanschaf van een beweeg-tv.
9. Koningsspelen
- Basisschool De Wizzert heeft zich teruggetrokken en zal de koningsspelen niet gezamenlijk met
Basisschool De Vlasgaard vieren;
- A. heeft namens SOR laten weten erg ontevreden te zijn over de gang van zaken;
- Koningsdag wordt nu enkel door de Vlasgaard gevierd bij de Heische Tip. De onderbouw kan
spelen en sporten op het voetbal- en grasveld en de bovenbouw kan deelnemen aan Bootcamp
en vlotten bouwen in het schoolbosje en bij de vijver;
- er wordt nog afgestemd of de dans en het schoolontbijt wel met andere kernpartners zal worden
georganiseerd, en
- uit ervaring is geleerd dat het schoolontbijt, dat beschikbaar wordt gesteld, vaak onvoldoende is
voor alle leerlingen. De SOR wil graag een bijdrage leveren zodat er voldoende aanwezig is, wat
nog binnen de werkgroep zal worden besproken.
10. Aanvraag Jeelo
n.v.t.
11. Overige onderwerpen
Huren vervoersmiddelen
Er is geopperd om bussen of taxi’s te huren voor het vervoer van de leerlingen tijdens uitstapjes en
schoolreisjes. Het is echter veel goedkoper om ouders/verzorgers met hun personenauto te laten
rijden.
Thema-avond
De ouderraad van Basisschool De Wizzert heeft aangegeven de thema-avond in 2018 te organiseren.
We zullen de ouders/verzorgers in de volgende Vlasflitz hierover informeren.
Een mogelijk optie voor de thema-avond in 2019 is: relaxt in pieken en dalen in de opvoeding.
Samenwerking met Basisschool De Wizzert
De samenwerking met Basisschool De Wizzert verloopt niet soepel. A. gaat met de voorzitter van de
ouderraad van Basisschool De Wizzert in gesprek om de toekomstvisie te bespreken.
Veiligheid
Op- en aanmerkingen met betrekking tot veiligheid in en rondom school zullen door A. met de
schooldirecteur en MR worden opgenomen. De huidige punten zijn:
o de stormschade aan het Bondsgebouw is vrij laat naar alle ouders/verzorgers
gecommuniceerd, waardoor er diverse misverstanden waren bij het ophalen van de
leerlingen, en
o de ontruimingsoefening van Kindcentrum De Morgenzon verliep georganiseerd, maar
door het koude weer zijn veel leerlingen ziek geworden. Het is verstandig om de
weersomstandigheden in acht te nemen bij de volgende ontruimingsoefening.

12. Rondvraag
- De ouderbijdrage is nog niet door alle ouders/verzorgers voldaan. Er is duidelijk
gecommuniceerd dat de betreffende leerling dan helaas niet mee kan op het schoolreisje, dat dit
jaar actief zal worden gehandhaafd;
- er wordt in het onderwijs een estafettestaking gehouden, waarvan de aftrap op 14 februari a.s.
plaatsvindt;
- de inventarislijst m.b.t. de spullen van de SOR kan nog niet worden opgemaakt omdat
onduidelijk is waar deze nu liggen. Op korte termijn wordt besproken of de voorwerpen
gezamenlijk kunnen worden opgeslagen;
- in juni 2018 wordt wederom een Samenloop voor Hoop gehouden. Er zal nog nader worden
besproken of en hoe Basisschool De Vlasgaard hieraan een bijdrage gaat leveren. Geopperd is
om kaartensets , verjaardagskalenders en kaarsen te verkopen, waarna de opbrengst zal worden
gedoneerd, en
- de hoofdingang van Kindcentrum De Morgenzon is tijdens schooluren wegens
veiligheidsredenen gesloten. Bezoekers dienen gebruik te maken van de directe toegangsdeuren
van de betreffende school/organisatie.
13. Sluiting
De vergadering wordt gesloten
De volgende vergadering is maandag 26 februari a.s. om 20.00 uur.

