
  

 
  

 

 

 

 

Agenda Ouderraadvergadering nr. 2 Ouderraad d.d. 10 oktober 2016 

Aanvang 19.30 uur 

Voorzitter:    Samantha S 

Secretaris:    Andrea 

Aanwezig:    Josien, Fatima. Samantha B, Olesya, Sander 

Aanwezig van het team:   Marcel  

Afmeldingen:   Angela, Wasan 
1. Opening en vaststellen definitieve agenda 

Er zijn geen andere agendapunten. 

 

2. Goedkeuring Notulen en actielijst  

a. Notulen vorige vergadering  

Bij werkgroep schoolfotograaf staat alleen Samantha B genoemd. Angela 

heeft ook aangegeven te willen helpen als de schoolfotograaf er is. Een derde 

hulp wordt nog gezocht.  

Marcel heeft contact opgenomen met de fotograaf. Er wordt in de planning 

gekeken of de fotograaf eerder dit jaar kan komen. Marcel neemt nog een 

keer contact op met de schoolfotograaf. Zodra de datum bekend is, laat 

Marcel ons dat weten.   

 

b. Actielijst: is bijlage mail 

De brief voor de ouderbijdrage heeft Carola vanmiddag naar Marcel en Josien 

gemaild. De brief wordt deze week verstuurd.  

Josien vraagt of er kascontrole wordt gehouden. Ja, de MR zorgt voor de 

kascontrole. 

Er is veel geld in kas. Het is de voorkeur van Josien zoveel mogelijk per bank 

te werken. Het kasgeld zal ze op de rekening storten. 

Carola is klaar met het financieel jaarverslag en jaarverslag van de 

secretaris. Ze wachtte nog op 1 bon, maar die heeft ze inmiddels ontvangen. 

 

c. Bijgewerkte lijst hulpouders 

Sander heeft de hulpouderlijst vandaag gemaild. Het aantal hulpouders valt 

tegen. Vooral vanuit de lage groepen hebben weinig ouders zich opgegeven. 

Marcel zal dit met de juffen bespreken. 

Sander heeft per activiteit een lijst gemaakt. De coördinator houdt per 

activiteit de hulpouderlijst bij. Graag noteren als een hulpouders is gevraagd 

voor een activiteit én noteren of een hulpouder daadwerkelijk heeft 

meegeholpen of waarom niet. Dit lijstje graag aan Sander mailen, want deze 

lijsten worden gebruikt voor de schoolreis. Wie het meest heeft geholpen, 

komt als eerste in aanmerking om als hulpouder mee te gaan op schoolreis. 

Sander houdt de hulpouderlijst bij.  

 

3. Mededelingen en post  

a. Directie 

20 oktober a.s. wordt het 10-jarig bestaan van Stichting Leersaam met drie 

openbare scholen uit Etten-Leur gevierd. Deze drie scholen werken nauw 

samen en hebben voor het personeel een roulatiesysteem. Per bus gaan de 

scholen naar een voorstelling in de Nieuwe Nobelaer. Er zal ook een officieel 

moment zijn met de burgemeester. Marcel vraagt wie er mee willen. Andrea 

en Samantha B. geven zich op. De juffen vragen hulp aan de ouders.  
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Aanstaande donderdag wordt de Kinderboekenweek afgesloten. De groepen 

zijn de gehele dag bezig met voorbereiden. Ouders, opa’s en oma’s en 

familieleden zijn van harte welkom om naar het optreden te komen kijken.  

b. Vanuit en voor de Medezeggenschapsraad 

De MR heeft de eerste vergadering gehad. Er zijn geen bijzonderheden te 

melden. 

 

c. Voorzitter OR 

Samantha S. is aangesproken door een moeder. Zij was langdurig ziek en 

heeft het gevoel achter de feiten aan te lopen. In zo’n geval adviseert Marcel 

ouders door te verwijzen naar de leerkracht. Als een ouder er met een 

leerkracht niet uitkomt, dan kun je ouders doorverwijzen naar Marcel of 

Angelique. 

 

d. Secretaris 

Andrea geeft aan dat Kamer van Koophandel een oud correspondentieadres 

gebruikt. Dit moet worden gewijzigd. Andrea stelt voor correspondentie naar 

school te laten sturen. Dat is prima. Sander vraagt goed in de gaten te 

houden of het adres daadwerkelijk aangepast wordt. Dat zal Andrea doen.  

 

e. Penningmeester 

- Stand v zaken vrijwillige ouderbijdrage 

De brief voor de ouderbijdrage kan de deur uit. Carola heeft de brieven 

inmiddels gemaild. In de brief wordt verzocht nog deze week te betalen. 

- Overdracht betaalrekening? Digitale gegevens? 

Als inschrijving bij de Kamer van Koophandel rond is, maakt Josien een 

afspraak met Carola om naar de bank te gaan. 

- Stand van zaken overschrijving kvk 

Andrea heeft a.s. donderdag een afspraak met Carola. 

 

f. OR-leden, mededelingen?   

 1. E-mail 

Het e-mailadres is: ouderraadspringplankettenleur@outlook.com. Vanuit deze 

mail kunnen (hulp)ouders worden gemaild. Voor een activiteit wordt een mail 

aan de ouders die zich hebben opgegeven als hulpouder gestuurd met de 

vraag of ze daadwerkelijk kunnen helpen. De OR laat dan op een later tijdstip 

weten of van de hulp gebruik wordt gemaakt. Als voorbeeld kun je e-

mails/brieven van voorgaand jaar gebruiken. Marcel vraagt om een ander 

OR-lid een mail/brief door te laten lezen voordat deze wordt verstuurd om 

(spel)fouten te voorkomen. 

Sander en Andrea zullen e-mails aan ouders versturen en reacties in het 

juiste mapje opslaan. De coördinator van een werkgroep kan in het mapje de 

aan- en afmeldingen terugvinden. 

Let op: e-mails versturen via BCC!!! 

Via Onedrive kun je veel brieven/stukken e.d. van schooljaar 2014/2015 

terugvinden. Josien en Andrea zullen de stukken bekijken, ordenen e.d. 

Sander geeft het wachtwoord via de app door.  

 

 2. Draaiboeken 

Sander laat op het digibord een paar voorbeelden van draaiboeken zien. Als 

je geld voor een activiteit van school uitgeeft, bewaar de bon en geef deze 

aan Josien. Zij zal het bedrag aan je terug betalen. 

 

 3. Brief ouderbijdrage 

Zie hiervoor bij 3.e. 

 

 4. Uitslag prijsvraag Info avond 

De vader van Sietske heeft gewonnen. In de eerstvolgende schoolkrant wordt 

dit bekend gemaakt. Marcel stelt voor dat de OR een stukje schrijft over de 

info avond en daarin de prijswinnaar bekend maakt. We vragen of Angela dat 

wil doen. Graag nog deze week aanleveren. 

Er wordt persoonlijk contact opgenomen met de prijswinnaar. 
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De prijs bestaat uit een set foto’s van de schoolfotograaf of een fotoshoot 

door Wasan. 

 5. Ideeënbus Info avond 

Er zaten twee formulieren in de ideeënbus: 

- Voorstel apekooien met ouders; 

- Voorstel oud-leerling naar school laten komen en laten vertellen hoe het 

nu met hem/haar gaat, welke vervolgopleiding is gevolgd en hoe de 

basisschooltijd is ervaren. Dit is misschien iets voor de schoolkrant. Marcel 

vertelt dat oud-leerlingen op de middelbare school in groep 8 komen 

vertellen over hun vervolgopleiding.  

Marcel heeft veel positieve reacties gehad naar aanleiding van de info avond. 

De OR was goed zichtbaar en heeft met veel ouders gesproken. Ook de 

hapjes waren lekker. De opkomst viel tegen. Marcel wil bekijken hoe dat 

volgend jaar anders kan. Misschien komt dat omdat kinderen niet mee 

kunnen. Is het een idee om een lokaal te gebruiken voor de kinderen en een 

film op te zetten? 

 

4 Werkgroepen  

 1. Sinterklaas 

De leerkrachten hebben vandaag een bespreking gehad. Het valt op dat het 

budget lager is dan vorig jaar. Vorig jaar was het 5-december kado 

goedkoper uitgevallen, daar is het budget op aangepast. Jolanda vindt dat er 

op dit punt niet mag worden bezuinigd. Samantha B. vraagt in hoeverre zij 

hierover kan beslissen. Wellicht een goedkoper schoenkado inkopen? Het 

strooigoed wordt dit jaar gesponsord.  

Sander geeft aan dat de OR het budget namens alle ouders beheert. Probeer 

je zoveel mogelijk aan het budget te houden, anders moet er op een andere 

activiteit worden bezuinigd. Het budget dat voor een activiteit is begroot mag 

op.  

Er zijn meer kinderen dan vorig jaar. Josien bekijkt of er nog ruimte zit in het 

budget. Is het een idee om ergens anders inkopen te doen, bijvoorbeeld bij 

Action? 

 

5. Rondvraag  

 Josien heeft de website bekeken, ze geeft haar aantekeningen aan Marcel. 

Andrea is hier nog mee bezig, haar opmerkingen volgen nog. 

Sander geeft aan dat het verstandig is dat de werkgroep acties bij elkaar 

komt. Als ze met Kerst een actie willen doen, dan niet te lang wachten in 

verband met inkopen e.d. Samantha S. en Fatima spreken op korte termijn 

af en berichten via de app. 

Sinterklaas wordt gevierd op 2 december, omdat de katholieke scholen 5 

december studiedag hebben. School heeft ervoor gekozen om Sinterklaas 

samen met de Hofstee te vieren. 

 

6. Sluiting  

 Bedankt voor aanwezigheid  en inzet!  

 Volgende vergadering 7 november 2016, 19.30 uur     

 

 


