Notulen vergadering oudervereniging d.d. 8 februari 2022
Locatie: lerarenkamer basisschool Scharn
Tijd: 19.30 uur
Aanwezig: Didi, Alice, Willy, Monique, Sanne, Guusje, Diana, Michelle, Nicole, Marcel

1. Opening/ mededelingen
Didi opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.

2. Goedkeuring van de notulen
Er zijn geen opmerkingen bij de notulen van 14 december 2021, dus deze zijn goedgekeurd.

3. mededelingen
Didi heeft in de wandelgangen gehoord dat BS Scharn een excellente school wilt worden met
specialisatie hoogbegaafd/NT2. Marcel geeft aan dat dit niet klopt. BS Scharn gaat zich wel meer
profileren, speerpunten zullen bijvoorbeeld zijn duurzaamheid, spelend leren. De strategie voor de
komende jaren zal zijn het ontwikkelen van het kindcentrum. Het is wel een gegeven dat BS Scharn
veel NT2/hoogbegaafde kinderen heeft.
Didi geeft vanuit haar persoonlijk mee dat zij het gevoel heeft dat als er iets nodig is voor een
hoogbegaafd kind, dit snel geregeld wordt. Bij andere kinderen is dat moeilijker. Marcel geeft aan
dat BS Scharn er voor alle kinderen is. Mochten ouders het gevoel hebben dat door de leerkracht
iets niet wordt opgepakt, kunnen ze zich tot hem richten.
schoolreis
We hopen dit jaar gewoon het schoolreisje te kunnen organiseren, dus voorlopig is er groen licht. De
werkgroep zal contact zoeken.
Formatie
Morgen zal een uitgebreide brief aan alle ouders worden gemaild i.v.m. formatiewijzigingen. Er zijn
namelijk diverse zieke leerkrachten en een aantal leerkrachten zullen ons gaan verlaten.
Ouderbijdrage
Er is nu een fonds voor leerlingen vanuit Mosa Lira voor gezinnen die ouderbijdragen niet kunnen
betalen.
Maasproject
Groep 6-7-8 gaat met CNME de maasoevers schoonmaken.
Zijn de kosten voor de bus voor OV als dit maar voor een paar klassen is en niet voor iedereen?
Alice geeft aan dat het in ieder geval fijn is dat er gevraagd wordt om een bijdrage.

Wellicht is er dan iets anders mogelijk voor de andere klassen.
Architect
Wellicht is het mogelijk de architect een keer uit te nodigen bij de vergadering OV, dan kan deze de
plannen toelichten.
Medisch milieudeskundige
Nicole geeft aan dat de klassen van de groepen 1-2 heel vochtig zijn.Ze heeft contact gehad met
GGD hierover. GGD zou kunnen komen kijken, maar is afhankelijk of er een rapport is uit 2007.
Nicole gaat hierover verder contact opnemen met GGD.
4. carnaval
Didi heeft overleg gehad met de werkgroep. Er komt een leuk programma. Het uitroepen van prins
en prinses zal online gebeuren. De ouders van prins/prinses mogen er wel bij zijn.
Vrijdag voor carnaval zal buiten op 3 pleinen carnaval gevierd worden. Deze moeten dus alle drie
versierd worden.
We zullen chips en drinken regelen voor alle kinderen.
Het grote spandoek is kaar. Er zijn ook ballonnen geregeld.
Bij regen zal carnaval in de klas gevierd worden.
In de week voor carnaval zullen ook nog grappige dingen georganiseerd worden.
De tempeleers zijn aangeschreven en komen wellicht op school.
Dit weekend zullen we gaan versieren.
Op vrijdagochtend voor carnaval zal er een ontbijt zijn voor alle kinderen; iedereen neemt zijn eigen
ontbijt mee.

5. Pasen
Romy zit in de paaswerkgroep en heeft gevraagd of er eventueel iemand van de OV wilt aansluiten?

6. Financiën
70% van de ouders heeft betaald. Alice probeert een herinnering te maken, maar dat is nog niet
gelukt. Zal dit gaan navragen bij Nancy.

7. hostess
Juf Dominique zal langere tijd afwezig zijn. Sanne zal een kaartje kopen en sturen.

8. rondvraag en afsluiting
Nicole vraagt of het klopt dat de pauzes korter zijn; de kinderen krijgen namelijk regelmatig de
boterhammen niet op. We zullen signaal meegeven dat er genoeg tijd moet zijn voor de kinderen
om te eten/drinken.

Guusje vraagt of het lentefeest door gaat? Alice zal dit gaan navragen.
Monique heeft navraag gedaan naar permanente lampjes voor in de boom op het grote plein. De
vraag is echter van wie de boom is. Lampjes mogen namelijk alleen met kerstmis, tenzij op het eigen
terrein. Ze zal met Marcel contact opnemen.

