Verslag Ouderraad vergadering 14 Januari 2019
1)

OuderRaad

Opening en mededelingen
a)

Nieuwe leden worden welkom geheten.

b) Welkom nieuwe Directie wordt naar volgende vergadering verplaatst.
2)

Nieuws directie/team
a)

Ouder bulletin nieuwe opzet, nieuws voor personeel, nieuws voor de ouders en nieuws voor op de website. Op de
Dijkstraat gaat men een proef draaien (2-wekelijks ouderbulletin) in digitale vorm met de mogelijkheid zelf aan te
geven wat men wil ontvangen en wat niet. Er is gekozen voor een minder voorzichtige selectie in wat er
gecommuniceerd wordt.

b) Schoolplan moet elke 5 jaar vernieuw worden. Afgelopen 10 jaar is het oorspronkelijke plan bijgewerkt, nu is het
tijd om het helemaal te herzien. Citadel gaat onderweg naar het nieuwe. Zal gesproken worden met alle
stakeholders om duidelijk te krijgen waar de school naar toe kan gaan en heen moet.
c)

Griftdijk 2020, zal de volgende vergadering op de agenda komen te staan. Komt een van de leerkrachten meer
over vertellen.

d) Onderweg, tussenevaluatie heeft plaatsgevonden. Eerste periode zijn de leerleerlingen “gereset”. Dat is nu achter
de rug. Werkt de methode nu? Vanuit de directie wordt ervaren dat het goed loopt. Directie hoort echter graag
van ouders wat zij ervaren. Evaluatie met de ouders staat de komende weken op de planning.
e)

Klankbordgroepen, met nieuwe directie bespreken volgende vergadering.

f)

Op de Griftdijk is de afdelingsleiding tijdelijk overgenomen door een interim die tot het einde van het schooljaar
deze taak zal waarnemen. Op de Dijkstraat is een ad-interim aangesteld om tijd te gunnen voor de zoektocht naar
de nieuwe afdelingsleiding.

3)

Schorsing Leerling -> School verlaten?
a)

Naar aanleiding van het schorsen van een leerling is aan de directie gevraagd wat het beleid is in dit soort
gevallen. Antwoord van de Directie is dat als de zorg niet geboden kan worden aan de leerling op de school waar
de leerling op dat moment zit, wordt deze geholpen om op de andere school een nieuwe start te maken.
Overweging is altijd dat het in het belang van de leerling zelf is. Dat is in dit geval ook gedaan.

4)

Notulen vorige vergadering
a)

Verkeerssituatie stoplicht Griftdijk
i)

Parkeren is besproken met de verkeersdeskundige.

ii)

Bij het oversteken van de Griftdijk gekeken naar de situatie. Handhaving was op de hoogte van de situatie en
zouden gaan kijken. Conclusie was dat er echt iets moet gebeuren. Directie neemt wederom het voortouw om
er iets aan te laten doen. Bijeenkomst is gepland op donderdag 17 januari tot 09:00 uur.

5)

Thema-avond
a)

OuderRaad

Onderwerp is gekozen :”Omgaan met Geld”. “Ouders van Waarde” gaan de presentatie doen. Datum is Maandag
1 April, datum aub reserveren. Plaats is de Griftdijk in de Aula. Aanvangstijd 19:30 inloop, 19:45. Kosten vallen
binnen het budget. Voorbereidingen lopen verder. Aankondiging voor de Thema avond wordt aangeleverd voor
het Ouderbulletin.

6)

Open dag zaterdag 16 februari 2019 van 10.00 tot 15.00 uur.

7)

Projectgelden
a)

Hesjes, is akkoord maar met opmerking dat in plaats van geel een andere kleur wellicht verstandig is. Moet nog
officieel ingediend te worden. Is bij voorbaat akkoord. (actie Directie)

8)

Kascommissie update
a)

Verslag van de kascommissie is besproken en toegelicht.

b) Decharge is verleend voor het schooljaar 2017-2018
9)

Wedstrijd Leerlingen ondersteuning
a)

Op de Griftdijk is de leerlingenraad bijeen gekomen en die gaan een enquête houden.

b) Op de Dijkstraat hebben ze over nagedacht, hebben 2 weken voor de kerstvakantie de vraag gesteld. Is nog geen
terugkoppeling op geweest.
c)

Moet weer en meer op de agenda worden gezet.

d) Stroomschema maken!
10) Gezonde School
a)

Er is overleg geweest tussen de leerlingenraad, GDD en de kantinehouder. Verslag zou gedeeld worden met de
Ouderraad. Is niet gebeurd. Niek gaat hier achteraan.

11) Ouderbulletin
a)

Wedstrijd noemen in het bulletin.

12) Ingekomen stukken
a)

Brief familie H.
i)

Beleid is dat de bovenbouw voorgaat in toewijzing van het voorkomen van lesuitval door een vakdocent die
hetzelfde vak geeft. Bij de onderbouw wordt zoveel mogelijk lesuitval voorkomen door inzet van een andere
docent (STIP). Toelichting is door de directie gegeven.

ii)

In de communicatie naar de ouders kan nog wel verbetering worden aangebracht. Ook bij vervanging van
leerkrachten graag communicatie naar de ouders.

13) Afsluiting Schooljaar invulling, wie gaat het dit jaar organiseren en wat gaan we doen?
a)

18 Juni is het voorstel om de afsluiting te houden

14) Rondvraag
a)

Nieuwe leden de stukken opsturen van wat de Ouderraad doet, wat de taken zijn.

b) Overdracht Penningmeester naar organiseren.
c)

Extra tijd lokaal is er niet op de Dijkstraat, leerling moet nu met spullen naar andere lokaal. Is niet prettig. Op
Dijkstraat was dit nog niet nodig geweest, moet nu een manier gevonden worden om op te lossen. Melding vanuit
ouder ook aan afdelingsleiding doorgeven.

d) Reanimatie op school, is in het verleden over gesproken. Is niet duidelijk wat het

OuderRaad

standpunt van de directie is (Actie Directie)
e)

Pubkwis complimenten voor de opzet en uitvoering. Is een aanrader om dit jaar weer aan mee te doen.

f)

15 Maart staat een staking gepland. Er zijn weinig leerkrachten lid van de vakbond. Er wordt gepolst wat de
stakingsbereidwilligheid is en dan wordt bepaald wat er gedaan moet worden op school.

15) Sluiting

