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MR vergaderingen 2017-2018
▪ We zijn het schooljaar gestart en geëindigd met 5 MR leden, Irma kwam in eind november terug van verlof en Mirjam
is vanaf begin november afwezig geweest. Dit jaar zaten in de MR: Tiny (lk), Irma (lk), Mirjam (lk), Denise (ouder),
Amanda (ouder), en Laura (ouder).
▪ Elk schooljaar krijgen de leerkrachten per groep een klassenpotje van de MR. Hierin zit 25 euro die vrij te besteden
is voor de groep, hier hoeven geen bonnetjes voor ingeleverd te worden. De andere gelden worden wat minder goed
uitgegeven, denk aan klein materiaal voor in de klas of buitenspeelmateriaal. Uiteindelijk zijn er wel declaraties
ingediend door verschillende leerkrachten. Er moet meer uitgegeven worden anders moet de begroting aangepast
worden.
▪ De jaarvergadering van de MR was gekoppeld aan workshops voor ouders waar zij zich van te voren voor konden
inschrijven. De inschrijving was heel minimaal waardoor besloten werd de jaarvergadering niet door te laten gaan
met de workshops. Op de jaarvergadering zijn de jaarverslagen/begroting besproken.
▪ De OMR heeft kenbaar gemaakt te willen overgaan in een ouderverenging of ouderraad. Komend jaar gaan we ons
daar meer in verdiepen.
▪ De MR gaat verder met 2 om 2 leden dus er komen geen verkiezingen voor aankomend jaar, maar er moet wel een
nieuw PMR lid in vanwege het vertrek van Irma.

Jaarverslag BIBLIOTHEEK
▪

Afgelopen schooljaar is het team van biebouders flink groter geworden en hebben drie leerlingen uit groep 8 goed geholpen met de boeken
terugplaatsen van ‘de kar’ en ook geholpen met boeken repareren.

▪

Naast deze taken zorgen wij er voor dat alle boeken gekaft worden en worden voorzien van de zgn. A, B of C sticker en afkorting van de auteur,
nieuwe boeken voorzien worden van de schoolstempel en opgenomen worden in de collectie, verouderde boeken uit de collectie gehaald worden en
houden we rond de drie keer per jaar een boekenverkoop.

▪

Dit jaar is de opbrengst van die verkoop gegaan naar aanschaf nieuwe boeken. O.a. van Geronimo Stilton, omdat de kinderen dit aangaven. Ook de
boeken die vorig jaar zijn aangeschaft op verzoek van de kinderen als ‘Leven van een loser’ en ‘Dagboek van een muts’ vinden nog gretig aftrek en
staan regelmatig op de kar. Wat op de kar staat geeft ons een goede indicatie van wat er (veel) gelezen wordt. Naast genoemde titels zijn er ook
veel stripboeken en informatieboekjes van ‘de Ruijter’ op de kar terug te vinden.

▪

Ondanks de uitbreiding van biebouders is het ook een uitdaging geweest om de bibliotheek draaiende te houden. Mede doordat er geen of weinig
tijd gevonden kon worden voor uitleg en overdracht aan de nieuwe biebouders en de bibliotheek sinds dit schooljaar als leerplein ingezet wordt.
Meer hulp is nog altijd welkom, met name op de tijden dat er één ouder is. Voornamelijk op maandagochtend, maandagmiddag, dinsdagochtend
(begeleiden van groep 8), woensdagochtend en donderdagochtend kunnen we nog een (tweede) biebouder erbij gebruiken.

▪

Schema wie wanneer aanwezig is en ander nieuws betreffende de bibliotheek hangt op het prikbord in de hal bij de hoofdingang.

▪

Speerpunten voor volgend jaar: regelmatig overlegmoment, doorstroom kaften, invoeren en plaatsen van (nieuwe) boeken verhogen, duidelijkheid
taken bieb(ouders) naar de (bieb)ouders toe, maar ook naar de leerlingen en leerkrachten zodat we samen zorg dragen voor het behoud van een
nette, aantrekkelijke en uitgebreide bibliotheek.

▪

Vriendelijke groet,

▪

De biebouders,

▪

Suzanne-Donja-José-Sabrina-Darivan-Selvi-Wafaa-Nova-Laura

Jaarverslag Sportcommissie
Lotty Vlaar en Fianne Buurmans

▪ Schoolvoetbal:
Dit jaar is het schoolvoetbal voor de groepen 7/8 helaas niet doorgegaan. Er waren dit
jaar te weinig aanmeldingen om een jongens en/os meisjesteam te maken. We hopen
dat er volgend jaar meer animo is, zodat we gewoon weer meedoen! Het minivoetbal
voor de groepen 3 tot en met 6 is wel doorgegaan! We hebben met drie teams
meegedaan. Helaas zijn we niet in de prijzen gevallen, maar we hebben een sportieve
dag gehad!
▪ Koningsspelen:
De Koningsspelen werden weer door Spurd georganiseerd. De kinderen hebben aan
verschillende activiteiten deelgenomen. De activiteiten waren samen met andere
scholen uit Purmerend. De kinderen van groep 8 hebben dit jaar in verband met de
renovatie van het zwembad niet gezwommen. Zij zijn naar het terrein van Purmersteijn
gegaan en De Beuk en hebben daar een geslaagde ochtend gehad. De kinderen en
leerkrachten vonden het weer een groot succes.

Jaarverslag Feestcommissie.
Ons topteam: Nova, Nina, Suzan, Haaike en Mariette.
▪

Sint-Maarten

Sinds twee jaar organiseren we wat meer met Sint-Maarten. Voorheen kregen de
kinderen alleen een snoepje. Er is veel gesproken over langsgaan bij een
bejaardencentrum. Uiteindelijk hebben we hiervoor niet gekozen omdat we niet
een bejaardencentrum met aula op loopafstand hebben en dit een grote belasting
is voor de juffen.
Afgelopen jaar hebben we de gymzaal verduisterd en versierd met lichtjes en
griezelige decoratie. Op een ochtend werden de opa en oma’s uitgenodigd om
plaats te nemen en kwamen de lagere klassen en de peuterspeelzaal langs met
hun lampionnetje om een liedje te zingen. Na afloop kregen ze dan van de opa’s
en oma’s een snoepje. De belangstelling hiervoor was erg groot. De gymzaal zat
stampvol. De peuters en kleuters met een lampionnetje hadden een hoog
schattigheidsgehalte. De hogere groepen hoefden geen liedje te zingen maar
kregen nadat we ze even lieten schrikken zo een snoepje. We willen de juffen
bedanken voor hun leuke inzet. Het budget was 40 euro. Het zou fijn zijn als dit
iets hoger kan zodat we misschien wat eenvoudige decoratie kunnen aanschaffen
(nu kwam alles her en der van onze eigen zolder) en we iets meer keus hebben
qua traktatie. Nu werden de mandarijnen door een fecolid uit eigen zak betaald.

▪

Sinterklaas

We hebben afgelopen jaar Sint anders aangepakt. In plaats van dat alle jongens
uit een klas en alle meisjes hetzelfde kregen mochten de ouders dit jaar zelf een
keuze maken.
Dit was organisatorisch wel meer werk maar beviel erg goed. De cadeautjes
waren zo meer individueel afgestemd. De ouders werden meer betrokken en de
sfeer op de kijkmiddagen was erg gezellig. De brief werd leuk ontvangen en we
kregen veel positieve feedback van de ouders. Alleen zetten we er komend jaar
niet Van Sint op om de kinderen niet in verwarring te brengen. We hebben goede
contacten met de big bazaar, action, kruidvat en import toys. Hierdoor konden we
cadeautjes aanbieden die normaal gesproken veel duurder zijn. Het budget was
5,00 eur per kind voor een cadeautje en 1,00 eur voor een schoencadeautje. Dit
was op zich prima alleen 1,50 voor volgend jaar zou fijner zijn dan hebben we iets
meer ruimte. Het schoencadeautje was een chocoladeletter. De decoratie is
opgehangen met behulp van andere ouders. Het is handig hier voortaan vooraf
overleg over te hebben ivm de brandveiligheid.
We hebben een aantal dagen voor Sinterklaas een springkussen gehuurd voor in
de gymzaal met twee strooipieten. Per klas konden de kinderen hier springen,
geschminkt worden of een glittertattoo krijgen. De kinderen waren erg enthousiast
en zelfs groep 8 wilde geschminkt! Wat ons betreft een geslaagde dag en voor
herhaling vatbaar.
Het thema alle feesten door elkaar kwam niet uit de verf en was bij de aankomst
van Sint rommelig. Ook de dood van de paashaas viel niet in goede aarde. Dit
gaan we niet meer zo doen. De rondgang van Sint en Pieten door school ging
prima en de samenwerking met de juffen verliep erg goed. Het is lastig om elk
jaar weer een creatieve aankomst te verzinnen tips zijn welkom. Heeft iemand bv
contacten bij de politie of ambulance? De voorkeur van school gaat uit van
aankomst op het plein. Het was fijn om een evaluatie vanuit school te krijgen.
Voor komend jaar gaan we meer documenteren wat we doen zodat er een
draaiboek ontstaat. Verder willen we de MR vragen het budget ongeveer zo te
houden als voorgaande jaren met 5,00 eur voor een cadeautje en 1,50 eur voor
een schoencadeautje. De rest van het budget wordt gebruikt voor pepernoten,
vervanging van kostuums/pruik, pakpapier, schmink, tattoo’s, presentje voor de
pieten en sint, huur springkussen, aanschaf decoratie enz.

▪

Kerst

Na Sinterklaas is er weinig tijd om iets te organiseren voor kerst. Daarom
bemoeien wij ons niet met de kerstmarkt. De feco beperkt zich tot het
versieren van de school en het verspreiden van de kerstspullen voor de
klassen. Dit met hulp van andere ouders. De klassengroepsapp was erg
handig hiervoor! Afgelopen jaar hebben we de kerstspullen goed
uitgezocht, schoongemaakt en plastic bakken aangeschaft ivm de muizen.
Veel incomplete kerstbomen en kapotte decoratie is weggegooid. We
wilden dat elke klas weer zijn eigen kerstspullen kreeg in een eigen plastic
bak. Helaas waren veel kerstspullen na het kerstdiner door elkaar op het
podium gelegd. Ook kwam er kritiek op de hoeveelheid versiering en de
manier waarop. Er werd door school eenzijdig bepaalt wanneer er versierd
moest worden waardoor veel mensen niet konden of zich onder druk gezet
voelden. Het blijft vrijwilligerswerk! Het is handig om ook hier vooraf
overleg over te hebben om irritaties te voorkomen. Nu moesten last minute
via de klassen groeps appen mensen opgetrommeld die na een hele dag
versieren te horen kregen dat het teveel was en deels weggehaald moest
worden. Dit werkt demotiverend ook bij de feco zeker nadat er al zoveel
werk verzet is met Sinterklaas. Kortom voor komend jaar meer overleg.
Aangezien we verder niets organiseren met kerst is er niet veel budget
nodig. Afgelopen jaren hadden we een budget van 300 eur. Dit hebben we
niet gebruikt. Wel kregen we net als voorgaande jaren vragen van ouders
of het feco budget kon worden ingezet voor de kerstmarkt. Voorgaande
jaren is de feco duidelijk uitgelegd door leden van de MR dat dit niet kon
omdat de kerstmarkt winstgevend is en net als het zomerfeest er daarom
geen budget voor beschikbaar is. Deze ouders hadden er moeite mee dat
ze zonder budget een kerstmarkt moesten organiseren wetende dat de
feco wel budget had voor kerst. Misschien handig om na te denken hoe
school dit in de toekomst wil organiseren.

▪

Pasen

Pasen is op verzoek vanuit school heel anders gegaan. De leraren
stonden onder grote druk en het moest allemaal even eenvoudiger.
Anderen jaren was er een paaslunch of ontbijt met eten meegebracht door
de ouders. In de ochtend werden dan paaseitjes verstopt die de kinderen
mochten zoeken en kwam Haaike (de paashaas) langs.
Dit jaar heeft de feco een lunch geregeld. Drinken, lekkere broodjes en
een eitje. Zelfs de bordjes en bekertjes werden verzorgd. Gevolg was wel
dat het budget tussentijds flink omhoog moest. Normaal hoefden we alleen
eitjes en haasjes te kopen. In de middag kwam de paashaas (opgestaan
uit den dode) langs. We werden aangesproken door een aantal ouders die
het jammer vonden dat het zo werd georganiseerd. Van de kleuters uit
groep 2 kregen we terug dat er vorig jaar veel meer lekkers was en ze
waren teleurgesteld dat ze geen eitjes mochten zoeken. Het is aan school
hoe Pasen komend jaar vorm krijgt. Afhankelijk wat er afgelopen jaar is
uitgegeven of het jaar daarvoor kan daar een budget voor worden
gemaakt. De kinderen hebben de voorkeur voor een lunch gemaakt door
de ouders zodat er meer keus is. Maar we begrijpen dat de juffen hier wel
de tijd voor moeten hebben.

▪

Het zomerfeest

Het zomerfeest is uitgesteld tot na de zomervakantie ivm de
belastbaarheid van de juffen. Wel is er afgesproken dat er vanuit
school een voorschot komt om de uitgaven te kunnen doen. We
hebben een kluisje (11) in school met polshandjes, twee kassa’s
met wisselgeld en consumptiemuntjes. Juf Margreet is de enige met
een sleuteltje. Het wisselgeld: kassa 1 bedraagt 150 euro, kassa 2
ook 150 euro. Verder is er 180 euro aan kleingeld uit gehaald om te
wisselen voor papiergeld. 140 euro willen we teruggeven aan
Margreet zodat het gestort kan worden de andere 40 willen we graag
als wisselgeld in het tombola kistje stoppen. Het wisselgeld is in
overleg met Dennis vorig jaar in het kluisje gehouden omdat het een
terugkerend probleem was om voldoende wisselgeld te regelen.
Onze kinderen moesten elk jaar hun spaarpot inleveren en dit was
rommelig omdat iedereen na afloop z’n geld er weer uit moest halen.

