Verslag ledenvergadering en thema-avond over Pesten / 1 april 2015
Aanwezig:
10 ouders, Patrick, Jacqueline, René, André, Eveline
Afgemeld:
Mariëtte, Sini, Constance,
André opent de vergadering door allen welkom te heten.
Er zijn geen mededelingen.
Jaarverslag 2014/2015: ·de ouderraad heeft 6x vergaderd, waarbij ook 1 0f 2 directieleden aanwezig
waren. Ook werden extra thema’s uitgelegd.
- sept.: De onderwijsinspectie heeft zijn rol en toetsingskader uitgelegd.
- nov: schoolbegeleiding Enschede heeft uitleg gegeven over hun werkwijze.
thema-avond over cyberpesten
-jan.: stond in het kader van professionalisering van de ouderraad. Er waren 2 cursusavonden
waarbij ook leden van de MR aanwezig waren. Tevens is gesproken over hoe we contact maken en
houden met onze achterban, zijnde alle ouders.
Vraag van een ouder of er een link of tabblad gemaakt kan worden op de site van het Assink, zodat
de website van de orvha makkelijker en sneller is te vinden.
mrt: 2 leerkrachten kwamen praten over ‘de gezonde kantine’, waarbij ze ook aan de ouderraad
vroegen om hierover mee te denken.
Binnen de ouderraad is een aantal keer aandacht besteed aan digitalisering binnen school. Vorig
schooljaar heeft de vakgroep Nederlands een toepassing binnen hun lessen laten zien en dit jaar
heeft leraar Aardrijkskunde (dhr. Welberg) een proefles gegeven over zijn mogelijkheden binnen de
lessen. Docenten werken nog aan richtlijnen over de lessen.
Opmerkingen van ouders: de communicatie door school is niet altijd duidelijk; er is teveel tijd tussen
melding door school, infoavond en introductie; groot tijdsverschil tussen de infoavonden van de
verschillende locaties en er zit teveel tijd tussen vragen van ouders tijdens een infoavond en het
antwoord van school.
Financieel: ·De ouderraad krijgt, van het Assink, 1 euro per leerling.
We zijn heel zuinig geweest, er is alleen geld gebruikt voor de cursus Professionalisering. De
ledenvergadering verleent het db van de ouderraad décharge.
Rondvraag: ·Geen vragen van ouders.
Eveline vraagt aan de ouders of zij ideeën kenbaar willen maken voor thema’s voor de ouderavonden
of ouderraadvergaderingen. Een vakgroep kan ook.

