OR vergadering 07-12-2017
Aanwezig : Georgette Poppelier, Marco Lans, Gemmie Teunissen, Sanne Groenewald,
Nadia Souilima en Hanne Hoogendam ( Notulist )
Afwezig : Tinne de Winter, Jennifer Brugman en Mark Timmermans ( MR)
Welkom.
a. De vergadering wordt geopend om 20:00 en Marco heet iedereen welkom.
Mededelingen .
a. Geen
3. Notulen vorige vergadering
a. Zijn goedgekeurd en op de website geplaatst
b. Verzoek Georgette om in het vervolg de goedgekeurde notulen zowel naar Koen als
naar directie@3mast te sturen.
Mededelingen MR
a. Geen bijzondere mededelingen
Financiën
a. Richard heeft een tussenstand van de begroting opgemaakt .
Ontbreekt momenteel nog 56 x ouderbijdrage en 10 x kampbijdrage groep 8.
b. Er wordt persoonlijk gericht een herinnering gestuurd naar degene die hun bijdrage
nog niet hebben voldaan . ( Actie Richard )
c. Georgette vraagt na aan Koen of dat bij het versturen van facturen voor de
ouderbijdrage het ook mogelijk is dat Basisschool de Driemaster herkenbaar is in het email adres van de afzender. Nu is het verstuurd via Marcia lauw Parnassys wellicht niet
goed herkenbaar en vertrouwd want bijna niemand kent haar.
d. Er wordt besloten op de site te vermelden dat geïnteresseerden ten alle tijden de
begroting en de jaarrekening kunnen opvragen bij de ouderraad. ( Marco contact Koen
hierover)
6.
a. Terugblik Groen schoolplein / Sint Maarten

a.1.Groen Schoolplein.
Goed verlopen mede dankzij de vrijwillige hulp, materiaal en gereedschap van Ronald (
buurman van school). Niet veel hulp maar zaken van belang afgekregen.
Groen schoolplein is weer aangemeld voor NL doet . Aanvraag bijdrage moet nog
gedaan worden.
a.2.Sint Maarten
Ondanks dat er wat mis was gegaan met verschillende starttijden was het een geslaagde
Sint Maarten . Er was een redelijk hoge opkomst en er was goed mee gedaan met de
kleurplaten wedstrijd.
B. Sinterklaas.
School is dit jaar overgestapt van een zwarte piet naar een veeg piet.
Dit had tot gevolg dat de Sint en de pieten nog onbekend waren met de school.
Er waren wat kleine aanmerkingen over het optreden maar voor het grootste deel was
het voor de kinderen een fijn feest.
De aula was mooi in sfeer gebracht door Nadia.
Opmerkingen zijn teruggekoppeld naar Truus Claesens.
C. Kerst
Gemmie heeft aangegeven vanwege prive omstandigheden geen tijd te hebben om de
kerstborrel te organiseren.
Dit wordt opgelost door de taken te verdelen .
School versieren : Maandag 11 dec. vanaf 17:15 en Woensdag ochtend indien nodig. Er
worden nog andere ouders benaderd om mee te helpen versieren.
Inkopen : Hanne of Sanne
Opbouw kerstkraam en pannen klaar zetten : Hanne en Marco
Kerstbrood snijden en smeren : wil Georgette eventueel doen.
Het kerstkoor idee wordt een beetje verlaten wegens te kort dag en menig ouder die als
muzikant fungeerde inmiddels niet meer met school verbonden is. Nu komt er een
playlist met muziek en bijbehorende videoclips voor in de aula's. Maken playlist : Marco
en Hanne.
Kerstmannen vorig jaar ( Michel en Marco)worden graag weer ingezet. Michel moet nog
gevraagd worden. Georgette gaf aan ook wel mee te willen doen met het idee iedereen
welkom te heten met de schoolbel en gekleed in kersttenue.
Jennifer zou iemand benaderen van de kerstcommissie van school voor het eventueel
organiseren van een kerstmarkt. Niemand heeft hier nog iets van vernomen dus het idee
wordt volgend jaar weer opgepikt.

D. Brainstorm Koningsspelen.
Er was (al eerder) het idee om de Koningsspelen op te splitsen. Dit omdat de bovenbouw
(groep 5 t/m 8) wel een voor hun wat meer uitdagende sportdag kan hebben. Gedacht
wordt aan eventueel een atletiekbaan of een sportparcours in de spoorkuil.( Hier is ook
een deel budget voor dat nog over is van de naschoolse gym)
Ook hoeft de sportdag van de bovenbouw niet perse rond Koningsspelen plaats te
vinden maar kan b.v ook aan het begin van het schooljaar.
Marco had in de nieuwsbrief van de gemeente gelezen over Buurtspoorwegen coaches
die in te zetten zijn bij bewegingsactiviteiten in de buurt. Hij neemt contact met hun op.
Volgende vergadering zal dit punt wat uitgebreider worden uitgewerkt.
Wat leeft er op school.
a. Staking 12 December.
Georgette was benieuwd naar de eventuele reacties van ouders.
We constateren dat we hier weinig van vernemen ,ouders begripvol zijn en bezig zijn de
opvang voor deze dag op te regelen.
Wat hier ongetwijfeld aan mee heeft geholpen is dat men hier bijtijds door school over
geïnformeerd werd.j
b.Het onderzoek op school is door Leidje de Witte op school afgerond.Hier is nog over
gesproken tijdens afgelopen studie dag.
De mindmap van haar bevindingen is onlangs meegestuurd in de nieuwsbrief. Het
uiteindelijke advies moet nog geschreven worden en zit nu in de afrondende fase. Dit
advies zal voor ons niet inzichtelijk zijn gaat direct naar de directie van de St. Joseph
scholen.
Wat heel erg duidelijk is geworden is dat we meer leerlingen moeten aantrekken voor
een gezonde financiële Situatie . Er kunnen meerdere scenario's worden bedacht die
onze school aantrekkelijk kunnen maken maar dat is voor een later stadium. Waar we nu
al mee kunnen beginnen is ons als school in de markt zetten via positieve PR.
Rondvraag
Georgette: Geeft nogmaals aan gelieve alleen haar
mailadres directie@3mast.nl of info@3mast.nl te hanteren ze merkt dat mensen nog
steeds een ander mailadres van haar gebruiken georgette@3mast.nl maar via dit
mailadres ontvangt ze een mail thuis en soms een paar dagen later pas.
Georgette: Geeft aan dat het handig is om voor de ouderraad 1 mailadres te hanteren.
Momenteel zijn er twee in gebruik oudervereniging en ouderraad@3mast.nl. Na de
invoeringen van het nieuwe mailadres is het oude ook behouden zodat we geen mail
zouden mislopen. Aangezien het oude mailadres bij het versturen van de facturen nog is

gebruikt is het niet handig om dit nu aan te passen. Dit schuift voorlopig door en
vervanging zal tezijnertijd ook worden aangekondigd in de nieuwsbrief.
Hanne: Soms krijgen we op ons mailaccount nieuwsbrieven binnen van St. Leergeld
binnen hierin staat nieuws over eventuele bijdrage voor b.v zwemlessen die mensen
kunnen aanvragen. Moeten we deze nieuwsbrieven publiceren of hoe komt het bij de
mensen terecht die hier gebruik van kunnen maken. Sanne weet ons te vertellen dat dit
allemaal goed geregeld is via de gemeente en als je hiervoor in aanmerking komt je deze
informatie krijgt toegestuurd. Wel geeft ze aan dat het geen kwaad kan om hierover af
en toe wat te melden in de nieuwsbrief zodat het mensen prikkelt om er wat meeste
doen.

De vergadering sluit om 21:30
Volgende vergadering is op Dinsdag 27 februari 2018

