NOTULEN

Bijeenkomst :
Datum/tijd :
Aanwezig
:
Afwezig
Plaats

:
:

Ouderraadsvergadering OSG Schoonoord
maandag 5 februari 2018 van 20.00 - 22.00 uur
Marjolein van de Kolk (vz), Hans Lingers, Margo Steehouwer, Gene van den Berg, Rune
Koster, Nadine van Loosbroek, Inez Bronsveld en Jeanine van der Meer (verslaglegging)
Wilco van Kouwen
Zeist, kantoor Rune

1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Rune verzoekt de voorzitter om in het vervolg maximaal tien agendapunten te agenderen.
2. Kennismaking met Inez Bronsveld
Inez stelt zicht voor en beraadt zich of zij lid wil worden van de ouderraad en/of deelraad.
3. Mededelingen
De MR van Maarsbergen heeft de OR verzocht hen een keer nader te informeren over de OR.
Afgesproken wordt dat Hans en Gene een keer langs gaan om de informatie te verstrekken.
4. Goedkeuring notulen 12 december 2017
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd en kunnen gepubliceerd worden in aangepaste vorm.
Naar aanleiding van:
6. De klankbordgroep OLZ komt in maart weer bijeen.
5. Ingekomen post
Er is post binnengekomen van een ouder met een individuele klacht en een follow up van een ouder
over een klacht met betrekking tot lesuitval bij het OVZ. Inhoudelijk kan de OR hierin geen rol spelen,
ouders bedanken voor het op de hoogte houden van de OR.
6. Uit het draaiboek 2017-2108
a. Terugkoppeling kerstdiner OVZ, dd. 21-12-2017
Het kerstdiner OVZ is goed verlopen, goede organisatie en gezellige sfeer.
b. Terugkoppeling kerstgala en consumptiemuntjes, dd. 21-12-2017
Er zijn wat negatieve geluiden rondom het verloop, m.n. de toegang tot Brothers, van het kerstgala.
c. Terugkoppeling open dagen/avond, dd. januari 2018
De open dagen zijn goed verlopen, er zijn waardevolle gesprekken gevoerd. Nadenken over
mogelijkheden om meer de aandacht te trekken, zoals bijvoorbeeld een koffiepunt (baristo-bar), video
tonen etc.
d. Kick-off examenkandidaten OLZ. dd. 13 februari 2018
Offerte is betaald, er kan geen vertegenwoordiging OR aanwezig zijn.
e. Oudercontactavond brugklasouders Zeist, dd. 14 februari 2018
Momenteel hebben zich 65 ouders OLZ en 13 ouders OVZ aangemeld. Aanwezig zullen zijn Marjolein,
Hans, Margo, Nadine, Gene en Jeanine. Rune is reserve. Volgend jaar deze avond eerder in het jaar
organiseren.
7. Stand van zaken cadeau schoolleiding
Gene geeft aan dat de bestelling is geplaatst. Rune heeft nog geen rekening ontvangen.
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8. Stand van zaken Collegetour
Gespreksleider (voormalig directeur mediatrainingen) is akkoord met de opzet. Nu moet er een
gesprek tussen de gespreksleider en schoolleiding worden georganiseerd, waarbij ook naar een
geschikte datum moet worden gezocht.
Afgesproken wordt om ook de ouders van Maarsbergen uit te nodigen. Bij de uitnodiging het
persbericht tot voornemen fusie en een link naar het strategisch beleidsplan meesturen.
9. Thema-avond Social Media, dd. 9 april 2018
School vragen, via Maureen, wat alle scholen hieraan doen.
Zes weken voor tijd uitnodiging versturen plus reminder na drie weken.
10. Nieuws vanuit (G)MR
Er is weinig nieuws vanuit de GMR om te delen. De GMR houdt zich op dit moment voornamelijk bezig
met de fusie bewegingen.
11. Financiën
In verband met de tijd wordt dit agendapunt niet behandeld.
12. Overdracht functie voorzitter en secretaris OR nieuw schooljaar
Gene geeft aan het voorzitterschap van Marjolein over te willen nemen met ingang van het nieuwe
schooljaar. Nagedacht moet worden wie de rol van secretaris overneemt en hoe het contact met de
medezeggenschap vorm wordt gegeven in het nieuwe schooljaar.
13. Actualiseren actielijst en aandachtspunten nieuwsbrief
Openstaande actiepunten en vragen aan de schoolleiding worden besproken en bijgesteld.
Onderwerpen voor de nieuwsbrief: terugblik kerst, oudercontactavond, vrijwillige bijdrage OR, themaavond, werven leden, evt. collegetour.
14. Rondvraag en sluiting
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
Om 22.05 uur sluit de voorzitter de vergadering.

