Notulen vergadering oudercommissie van 16-11-2015

1. De voorzitter opent de vergadering om 19.50u. Aanwezig zijn; Hiske, Petra, José, Jolanda, Jolanda
S., Petra De Vries, Monique, Karin en Marga.
Met kennisgeving zijn afwezig; Natasha, Rika, Meta, Rianne, Boaz en Tristan.

2. Notulen vorige vergadering en actiepunten vorige vergadering.
De bestickering van de school is in gang gezet. Het raam aan de zijkant, zuidzijde, de betonbrug en de
ingang worden voorzien van stickers met het Fenikslogo. Bij de ingang en op de tweede verdieping
komen de vijf waarden van De Feniks op het raam.De kosten, 5600,- euro, worden betaald door
O2G2.
De firma Arkema is langsgeweest om een ontwerp van het nieuw aan te leggen kleuterplein te maken
in overleg met de kleuterjuffen. Het is de bedoeling dat er op het plein een zandbak, een
voetbalveldje en speeltoestellen komen. Ook de container met het buitenspeelgoed komt op dat
plein. Het hele plein wordt omheind met een hek. Er is een offerte uitgebracht en deze is opgestuurd
naar O2G2. Dit toekomstige plein is alleen voor gebruik van De Feniks dus geen gezamenlijk plein met
de Aquamarijn.
De voedselbankactie is voor nu eerst vervallen. Misschien dat we daar op een later tijdstip nog iets
mee gaan doen.

3.Mededelingen van de school.

De nieuwe directeur, Angèle, heeft de oudercommissie een kaartje gestuurd met de mededeling dat
ze veel zin heeft in haar nieuwe functie bij ons op school. Ze is erg enthousiast en ambitieus. Ze werkt
nu nog als directeur op een basisschool in Zuidwolde maar deze gaat fuseren met de gereformeerde
basisschool. Dat was voor Angèle de reden om te solliciteren naar de functie van directeur op onze
school.
Het ingediende schoolplan is goedgekeurd door de MR en gaat nu naar O2G2. Daarna gaat het plan
naar de inspectie alsook naar de oudercommissie.
Aan de nieuwe schoolgids wordt door Marga hard gewerkt. José en Jolanda S. hebben zich bereid
getoond mee te lezen in de schoolgids om te kijken of deze een prettige leesstijl heeft. Onze school is
geen volledige daltonschool maar een school met daltonprincipes. Voor de krokusvakantie wordt er

een moment geprikt om ouders uitleg te geven over het concept van De Feniks, over hoe de school
werkt, etc.
Omdat er studenten stage lopen op onze school is het noodzakelijk dat alle leerkrachten de cursus
academische school volgen. Hier wordt uitgelegd wat er van studenten van de Hanzehogeschool
verwacht wordt en hoe deze studenten het best te begeleiden zodat zij hun stage goed kunnen
afsluiten. Meester Pieter is degene die aan het roer staat van het begeleiden van de studenten. Hij is
de OPLIS, opleider in school.

4. Kinderboekenweek.

José, Karin en Natasha waren verkleed als professoren en gingen de klassen rond met proefjes. Ook
werd er door de klas van meester Gerry een flashmob op het schoolplein gedaan, dit was een groot
succes! Ook de boekenmarkt nieuwe stijl is door iedereen als positief ervaren.

5. Sint Maarten

De mandarijnen waren dit jaar van goede kwaliteit en de kinderen hebben ze heerlijk opgegeten. Ze
waren wel duurder dan vorig jaar, 60 euro ipv 50 maar de kwaliteit was veel beter.

6. Sinterklaas

Sinterklaas komt op vrijdag 4 december langs op school. We hebben geen gezamenlijke intocht met
de Aquamarijn. Onze Sint komt aan om 9.25u en vertrekt om 13.45u. Er zijn 4 zwarte pieten, twee
voor de onderbouw bestaande uit Roeline(stagiaire van José Wolters) en Jaqueline(vriendin Roeline)
en twee pieten voor de bovenbouw, Boaz en Tristan. Op deze dag is er hulp nodig van
oudercommissieleden voor het verzorgen van koffie, thee en verdere hand- en spandiensten tbv. het
soepel verlopen van het Sinterklaasbezoek. Onze voorzitter, Petra, is het aanspreekpunt voor het
eventueel omruilen van cadeaus die dag. Het tijdschema van de Sint wordt vermeld in de nieuwsbrief
zodat ouders ook kunnen komen kijken naar onze intocht. Op het plein wordt aangegeven wie waar
moet staan, dit dmv. afzetlint. 24 November zetten de kinderen op school hun schoen.

7. Kerst.

Petra, Karin en Monique zitten in de kerstcommssie. Monique is touwtrekker. Er is een hulpvraag voor
het kerstcircuit op woensdag 16 december. Ook voor die tijd zijn er hulpouders nodig voor de
voorbereidingen van het kerstcircuit(voorbereidingen voor het knutselen; malletjes knippen, etc) Dit
wordt meegenomen in de nieuwsbrief en eventueel ook aangekondigd met een intekenlijst op de
deuren bij de klassen van de onderbouw. Tevens is op de dag van het kerstcircuit hulp nodig van één
ouder voor het verzorgen van koffie en thee voor de hulpouders.
De percolator moet op korte termijn worden getest omdat er hiermee wat problemen zijn geweest
zodat deze eventueel gerepareerd kan worden voordat we hem weer nodig zijn.
Er moeten nog extra haspels worden aangeschaft omdat er te weinig stroompunten zijn voor de
kerstversiering. Voor het kerstcafé wordt nog hulp gezocht.
Tevens is er door Hiske geopperd dat het leuk zou zijn als er een kerstkoor aanwezig is tijdens het
kerstdiner. Omdat Meta ook voor de Sinterklaas het koor en de drumband geregeld heeft willen we
vragen of zij dit ook voor het kerstdiner kan en wil regelen.
Voor het versieren alsook voor het opruimen van de kerstversiering is ouderhulp nodig, hiervoor komt
ook een oproep in de nieuwsbrief. Op vrijdag 18 december sluit de school om 12.30u.
In december vervallen de optredens van het open podium, daarvoor in de plaats komen optredens
van de kinderen die kerstliedjes zullen zingen.

8. W.V.T.T.K.

Er is namens de oudercommissie door Petra De Vries een kaart gestuurd naar Betsie om haar
beterschap te wensen. Ook Petra Gubbels krijgt nog een beterschapskaart namens de
oudercommissie.
Er is een muizenprobleem waargenomen, zowel in de magazijnruimte in het speellokaal als in de
opbergruimte in het voormalige kantoor van Marianne op de tweede verdieping. Marga neemt dit
probleem op met O2G2. De Aquamarijn heeft nl. ook een muizenprobleem.
Er bestaat onduidelijkheid over wanneer welk lokaal leeg is en dus gebruikt kan worden voor andere
werkzaamheden. Het is de bedoeling dat alle leegstaande ruimtes namen krijgen en dat er roosters
worden gemaakt wie er wanneer gebruik van maakt. Voor wat betreft het gebruik van de bibliotheek
zijn Josien en Judith de aangewezen personen die in de teamvergadering zouden moeten melden dat
de bibliotheek vrij moet zijn wanneer er hulpouders ingeroosterd zijn in de bibliotheek.

9. Rondvraag.

José vraagt wat er met het rotondegebouw gaat gebeuren in de toekomst. Het is de bedoeling dat de
helft van het gebouw verdwijnt en dat dat een tuin wordt. Wanneer dit gaat gebeuren is niet bekend.
De recente schoonmaakactie van wijkvereniging Gravenburg is succesvol bevonden. Het was duidelijk
te zien dat er was opgeruimd rondom de school. Wanneer ze volgende keer weer een opruimactie
houden in de wijk wil de school daarvan graag op de hoogte zijn om dan eventueel mee te helpen.
Over de nieuwsbrief zijn verschillende meningen, de één vind hem te lang, den ander te kort. De
conclusie is dat hij blijft zoals hij is, de ene keer wat langer en de andere keer wat korter. Net gelijk
aan hoeveel er te melden is.
Jolanda S. vraagt naar het strooibeleid om de school en de toegangswegen naar de school. Zij levert
Marga een plattegrond aan met de toegangswegen die nu niet door de gemeente gestrooid worden.
Marga neemt contact op met de gemeente. Op de dagen dat er geen conciërge aanwezig is in het
schoolgebouw is het de bedoeling dat er door leraren op cruciale plaatsen op het plein gestrooid
wordt. Bij erge gladheid kunnen alle kinderen en ouders via de benedeningang de school binnengaan
ivm de veiligheid, de brug kan dan worden afgesloten.

10. Sluiting

Petra bedankt Marga voor haar aanwezigheid bij de vergaderingen van de oudercommissie omdat dit
haar laatste vergadering is geweest mbt. de oudercommissie.
Om 21.50u sluit Petra de vergadering.

