Notulen: Schoolraad vergadering
Datum: 06.11.2017
Aanwezig: Heidi, Rob, Melanie, Ellen, Esther, Frank, Marieke, Marika,
Nicole, Miranda
Afgemeld: Charlotte, Silvia, Michiel
1. Mededelingen
/
2. Ingekomen post
/
3. Notulen vergadering 19.09.2017
Zijn besproken en goedgekeurd.
4. Voortgang commissies (Sinterklaas, Kerstmis, schoolfeest)
Sint
Het sinterklaasfeest op school sluit aan op het thema in het dorp “Kleren maken de man”.
Op 5 december bezoekt de Sint met Pieten de school. Op 6 december start de school
normale tijd. De groepen ontvangen allemaal een groepscadeau.
Kerst
Op dinsdag 19 dec. vieren we het kerstfeest op school. De voorbereidingen zijn gestart.
Op dinsdagavond 12 december is het mogelijk de school te versieren (er is dan MR
vergadering).
Schoolfeest
De volgende bijeenkomsten zijn gepland. De werkgroep is gesplitst in een spellen en
bouwfeest groepje.
5. Evaluatie ALV
In voorgaande jaren zijn de notulen van de ALV niet verspreid. We zijn van mening dat we
dat voortaan wel kunnen doen d.m.v. het ouderportaal. We willen daarmee transparant zijn,
en de betrokkenheid te vergroten.
6. Nieuws vanuit school
Personele ontwikkelingen DDV
Lisette komt binnenkort terug van zwangerschapsverlof. Ze werkt dan tot de zomervakantie
2 dagen in groep 1 t/m 5. Na de zomervakantie werkt Lisette weer 3 dagen per week. Linsey
is ziek, Cindy vervangt haar. Rik (gymleerkracht) is een aantal dagen afwezig, ter vervanging
komt Kevin de kleuters 12x les geven.
Stand van zaken Momento/Snappet
Op 6 november verandert groep 6 en 7 van Snappet naar Momento
Stand van zaken enquête schooltijden
Een groot aantal ouders/verzorgers heeft de enquête ingevuld. De MR buigt zich daarover in
de komende vergadering. Het is de intentie om voor de gehele school de tijden gelijk te
houden.
Afstemmen pauzes middenbouw-bovenbouw
Momenteel verschillen de pauze tijden van de midden- en bovenbouw. Dit is ontstaan om

de drukte op het schoolplein te verdelen en ruzietjes te voorkomen. Bij de MR is een
voorstel ingediend om de tijden voor de onder en bovenbouw gelijk te trekken. De ruimte op
de pleinen is ruim voldoende, er is minder vaak rumoer in de gangen, en de leerkrachten
hebben zo ook meer gezamenlijk pauze (voorstel 12 dec op de MR agenda, invoering evt. na
de kerstvakantie).
7. Rondvraag
Actie Jumbo
Diverse scholen doen mee aan de actie bij de jumbo, De Drie Vijvers is daar niet bij. Marika
licht toe dat de school aan dergelijke acties (meestal) niet deelneemt i.v.m. sponsoring. De
school stelt zich over het algemeen zo terughoudend mogelijk op als het gaat om dit soort
acties.
Uitje groep 5
Groep 5 heeft een natuuruitje gehad waarbij onder andere een ree gevild is. Er was wat
onrust gesignaleerd onder de ouders daarover. Voorafgaand aan het uitje zijn ouders
geïnformeerd en konden zij aangeven of hun kind daarbij aanwezig mocht zijn. Een ouder
heeft daarop gereageerd. Charlotte was zelf aanwezig bij het uitje en heeft het ervaren als
een leerzaam relaxed uitje. Kinderen die er niet bij wilden zijn, hadden voldoende
gelegenheid om zich ergens anders bezig te houden.
Melanie

