De Wonderwind

Ouderraad
3 juli 2018 / 10:00 UUR

DEELNEMERS
Çilay Ozdemir, Larry Idi, Salima Elkebir, Naima Bakkich, Chaya Gopie, Mariet Vullinghs, Eileen Rijnks

AGENDA
1.

Opening en welkom
●

Voorstelrondje voor de nieuwe leden. Iedereen kent elkaar, maar nu hoorden we iets meer
over elkaars achtergrond.

●

Chaya treedt terug als lid. Ze blijft actief als hulpouder en helpt graag waar nodig bij
activiteiten (o.a. schoolbal en kamp).

●

Sebita Badwal kon vandaag niet aanwezig zijn. Zij heeft aangegeven wel interesse te hebben
om lid te worden. Çilay neemt contact met haar op om haar vragen te beantwoorden.

2.

3.

Taakverdeling in de raad:
●

voorzitter: Çilay Ozdemir

●

penningmeester: Larry Idi

●

secretaris: Eileen Rijnks

●

leden: Salima Elkebir, Naima Bakkich, Mariet Vullinghs

Verdeling werkgroepen (tevens komende activiteiten in het nieuwe schooljaar); De vraag is concreet:
wie wil de werkgroep coördinator (2018/2019) worden?
●

Fotograaf:

Salima

●

Sinterklaas:

Naima

●

Kerst:

Çilay

●

Boekenweek:

Çilay

●

Pasen:

Salima

●

Sportdag:

Eileen

●

Schoolreis:

Salima

●

Kamp:

Mariet

●

Schoolbal:

Naima

●

(Eind)feest:

Mariet

●

Afscheid groep 8:

Mariet

●

Innovatie (zie 5):

Larry

4.

Hoe willen we effectief communiceren? App-groep?
●

Op dit moment zijn er 2 Whatsapp groepen. Er blijft er 1. Dit is een groep met alleen de leden
van de OR. De voorzitter communiceert met de directie van school.

●

In het nieuwe schooljaar wordt door de werkgroep coördinator van de activiteit een verslag
gemaakt. Deze kunnen onderdeel worden van de Wonderweetjes. Aan het einde van het
schooljaar presenteert de OR dit in een Eindverslag voor ouders.

5.

Eindverslag: toelichting door voorzitter
●

De OR is een onafhankelijk orgaan en denkt mee met activiteiten die op school worden
georganiseerd. Daar horen ook hand- en spandiensten bij, maar zeker ook samenwerking
tussen OR en Team over de invulling van activiteiten. Daarnaast doet de OR een beroep op
ouders die kunnen helpen bij activiteiten.

●

Innovatie is voorgesteld als nieuwe werkgroep. “Durf te veranderen”: Automatiseer, bedenk
nieuwe activiteiten, verbeter of vervang oude activiteiten en communiceer (zie voor
communicatie ook agendapunt 4).

●

Op dit moment is er geen verslag en geen houvast voor wat er moet worden gedaan en/of
aangeschaft. Dat betekent steeds opnieuw bedenken wat er nodig is. Voor het afgelopen jaar
maakt iedere coördinator (2017/2018) een kort verslag. Dit vereenvoudigt de organisatie van
activiteiten de komende schooljaren.

●

Opzet voor een verslag per werkgroep. De secretaris voegt deze aan het einde samen en
maakt er een Eindverslag van:

6.

○

Wijze van organisatie

○

Wie organiseerden de activiteit (OR en Teamleden)

○

Budget en wat is er aangeschaft

○

Aantal begeleiders

○

Tips voor een volgende keer

Eindbegroting: toelichting door penningmeester.

●

De penningmeester heeft een document met jaarcijfers gemaakt. Hij geeft hierbij
toelichting. De voorzitter mailt de jaarcijfers aan de OR-leden.

7.

Begroting nieuwe schooljaar: toelichting door penningmeester.

●

OV-kaart staat op de begroting. Is die nodig? Blijft aandachtspunt voor komend
schooljaar.

●

De penningmeester stelt voor om de ouderbijdrage op hetzelfde niveau te handhaven als dit
schooljaar.

8.

Vastlegging vergaderdata en ouderavond in het nieuwe schooljaar:
●

Ouderavond: 4 september 2018

●

Vergaderdata OR, op dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur.
○

30 oktober 2018

○

15 januari 2019

○

9 april 2019

○

18 juni 2019

9.

Sluiting

ACTIE-ITEMS
1. Salima maakt een voorzet voor een verslag van een activiteit (Schoolreis en Pasen). Het verslag
vergemakkelijkt de organisatie voor de komende schooljaren. Onderdelen van het verslag zijn
genoemd onder agendapunt 5.
2. Mariet verzamelt alle tips om het kamp voor groep 7 en 8 te verbeteren en te vernieuwen.
3. Çilay organiseert een afsluitend moment voor de OR aan het einde van schooljaar 2018/2019.

WVTTK
Lustrumfeest? Komt er niet. 15 jarig bestaan is al geweest. Er zijn wel ideeën om de opening volgend jaar
feestelijk te openen. Initiatief ligt bij de school. Geen taak voor OR, ook geen budget voor.
Eindfeest 2018 communicatie naar BSO? Kinderen kunnen uit Kralingse Veer gehaald worden. De BSO
Fascinatio kan ze niet daar halen. Wel van school. Hoe is dit georganiseerd? Inmiddels is dit rond.
Kinderen die naar de BSO gaan, gaan mee terug naar school. De BSO Fascinatio haalt ze daar op.

AGENDA VOOR VOLGENDE KEER
1. Opening en mededelingen
2. Verslag van 3 juli 2018
3. Werkgroepen
4. Financiën
5. Communicatie
6. WVTTK en Sluiting

