
  

 
  

 

 

 

 

Notulen Ouderraadvergadering nr. 10 Ouderraad d.d. 14 juni 2018 

Aanvang 19.45 uur 

Voorzitter:    Marcel 

Secretaris:    Andrea 

Aanwezig:    Evelien, Angela, Olesya, Patrick, Wasan, Kirsten  

Aanwezig van het team:   Marcel   

Afmeldingen:   Sander, Fatima 
1. Opening en vaststellen definitieve agenda  

 Kirsten is vanavond bij de vergadering aanwezig om meer te weten te komen over 

de OR en te bekijken of ze de OR wil komen versterken.  

 

2. Goedkeuring Notulen en actielijst  

a. Notulen vorige vergadering 

De namen van de kinderen van moeders die geïnteresseerd zijn in de OR staan nog 

in de notulen. Andrea zal deze verwijderen. De ene moeder (Leonie) is nog wel 

geïnteresseerd, maar de donderdagavond komt voor haar niet uit. Voor het 

aankomend schooljaar kunnen we bekijken welke avond het beste uitkomt om te 

vergaderen. 

 

b. Actielijst 

Geen bijzonderheden. 
 

c. Lijst hulpouders 

De ouders voor de schoolreis zijn geregeld. Een moeder heeft zich begin van het jaar 

opgegeven, heeft vrij genomen maar is niet gevraagd. Olesya heeft uitgelegd dat 

hier regels voor zijn opgesteld en hoe dit werkt.  

 

3. Mededelingen en post  

a. Directie 

- Het team is druk bezig met afronden van dit schooljaar en opstarten van het 

komend schooljaar. Met het team is het jaarplan geschreven. Wat willen we 

aankomend schooljaar, wat kunnen we verbeteren, welke studiedagen enz. 

De MR geeft daar goedkeuring aan. In de een na laatste week van dit 

schooljaar wordt de formatie bekend gemaakt. Er zijn nog wat gaatjes die 

moeten worden ingevuld, Marcel wil dit pas naar buiten brengen als alles rond 

is. Als de formatie bekend is gemaakt, worden de ouders uitgenodigd om 

hierover vragen te kunnen stellen. Marcel geeft aan dat er wel een en ander 

gaat veranderen ten opzichte van dit jaar.  

- Verder is Marcel druk bezig mat de laatste activiteiten van dit schooljaar. 

Vorig jaar heeft hij als bedankje voor de ouders een ijscokar geregeld. Marcel 

vraagt of we dat dit jaar weer kunnen doen. De OR vindt van wel, dat beviel 

goed. De ijscokar zal de laatste donderdag van het schooljaar komen.  

 

b. Vanuit en voor de Medezeggenschapsraad 

- De MR leest het jaarplan, is betrokken bij de formatie en de schoolgids wordt 

herschreven. Wasan vraagt of eerste schooldag van het nieuwe jaar op 

kalender kan worden gezet. Dat zal Marcel doen. De kalender voor 

aankomend schooljaar wordt in de loop van volgende week op de site 

geplaatst. Marcel mailt de ouders daarover.  

 

c. Voorzitter OR 

- Geen bijzonderheden. 

 

d. Secretaris OR 

- Geen bijzonderheden. 
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e. Penningmeester 

- Svz ouderbijdrage 

Er moeten nog betalingen komen van 1 nieuwe leerling en van 7 leerlingen 

van begin van het jaar. Marcel heeft 5 van de 7 ouders gesproken. Ze hebben 

aangegeven te zullen betalen. Marcel mailt morgen nog een ‘laatste kans’ 

mail.  

- Ouderbijdrage volgend jaar 

De werkgroep schoolreis is boven het budget gegaan. Evelien heeft de 

inkomsten/uitgaven vergeleken met voorgaande jaren. Het budget kamp is 

flink hoger, maar er zijn dit jaar dubbel zoveel leerlingen dan vorig jaar. De 

organisatiekosten stonden hoog gebudgetteerd, dat bedrag heeft ze 

gehalveerd. Avond4daagse wordt een ruimer budget met het oog op een 

extra stop bij de 3 km. Evelien heeft berekend of de bijdrage omlaag zou 

kunnen, maar dan wordt het wel krap. Haar voorstel is om ouderbijdrage 

gelijk te houden. 

 

f. OR-leden, mededelingen?   

 1. Bezetting OR volgend schooljaar 

Angela wil aankomend schooljaar stoppen, volgend jaar gaat haar dochter van 

school. Ze wil wel actief blijven binnen de OR en betrokken blijven, ze geeft aan 

te stoppen als er een nieuw OR-lid is en ze zal haar taken goed overdragen.  

Andrea geeft aan in de loop van het komende school jaar het secretariaat over te 

willen dragen omdat het haar laatste jaar wordt. Ook haar zoon gaat daarna van 

school. 

Wasan geeft aan dat ze nu werkt op oproepbasis, de laatste tijd is ze daardoor 

vaak afwezig. Dat zal voorlopig zo blijven. Maar ze wil wel graag bij de OR 

blijven.  

 

 2. Nieuwe OR-leden? 

Sander heeft voorgesteld met school te overleggen of het nut heeft om nogmaals 

de ouders van groep 1,2 en3 te benaderen aangezien daar de "toekomst" is van 

de OR. 

Marcel stelt voor om het eerste kijkuurtje in het nieuwe schooljaar te benutten 

om de OR te ‘promoten’. Het is dan goed dat de OR-leden van tevoren bij elkaar 

komen en een verhaal opstellen, zodat duidelijke uitleg kan worden gegeven. De 

OR zal in het begin van het nieuwe schooljaar een brief aan de ouders meegeven 

waarin een oproep voor nieuwe leden wordt gedaan en daarin dan vermelden dat 

we na het kijkuurtje uitleg willen geven over de OR. 

 

 3. Indeling werkgroepen volgend schooljaar 

Als het goed is, heeft iedereen aan Sander doorgegeven welke werkgroepen ze 

volgend jaar willen doen. Marcel legt Kirsten uit hoe dat werkt. 

 

 4. Opbrengst acties 

De opbrengst van kaart-in-actie is € 729,63. Als het laatste pakketje terug wordt 

ingeleverd, wordt dat nog iets meer. Er is ongeveer een/derde van de kaarten 

verkocht. 

De opbrengst van de Jumbo-actie is €289,80. 

Een deel van de opbrengst van de actie is uitgegeven aan springkussens voor de 

sportdag. Verder wordt geïnvesteerd in verkleedkleding Sint en Piet en 

Kerstversiering. Voor het overige kunnen we aankomend schooljaar de budgetten 

verhogen.  

 

4 Werkgroepen  

 1. Kaart-in-actie 

Van 1 leerling is het setje kaarten niet retour gekomen. De overige leerlingen 

hebben alles ingeleverd. Dat is boven verwachting! De overgebleven setjes 

moeten in dozen worden gedaan en die worden door een koerier opgehaald. 

Wasan moet eerst de lijsten naar kaart-in-actie sturen en dan wordt de koerier 

ingepland.  

 



 2. Evaluatie/def draaiboek Avond4daagse 

De avond4daagse is goed verlopen. Er waren veel vragen van de lopers van 3 

km waar het kraampje was. Sinds 2 jaar wordt deze korte afstand gelopen. De 

OR wil proberen volgend jaar wel een stop op deze afstand te zetten, al is het 

maar iemand met een tussendoortje bij de beachflag van school. Er waren 

genoeg hulpouders dit jaar. 

De werkgroep is over het budget gegaan, omdat te laat is begonnen met 

sponsoring. De afgelopen drie jaar is er veel gesponsord, dat is dit jaar niet 

gelukt.  

Marcel geeft nog aan dat de avond4daagse geen schoolactiviteit is. Leerkrachten 

helpen vrijwillig mee. Angela vraagt om het wassen van de hesjes volgende keer 

te splitsen, het zijn er nogal veel. De hesjes staan schoon in de OR-kast.  

Wat is het aantal hesjes dat is aangeschaft? Angela had er nu 86. Een groot deel 

ligt in de klassen om te gebruiken bij excursies.  

 

 3. Schoolreis 

Er wordt nog fruit voor de onderbouw geregeld. Patrick neemt morgen contact op 

met Fatima om te vragen of zij dat kan regelen. Angela geeft aan dat het ook 

aan Samantha Bosman kan worden gevraagd.  

De klassen weten inmiddels waar ze naartoe gaan. De hulpouders zijn rond, bij 

de onderbouw worden ook stagiaires ingezet. De onderbouw krijgt kipnuggets bij 

de friet, maar als een leerling iets anders wil, moet dat worden doorgegeven aan 

de leerkracht.  

 

 4. Kamp 

Er is in de OR kast gecheckt wat daaruit kan worden gebruikt. Boodschappen 

moeten nog worden gedaan.  

Leoni en Wendy vragen of ze een voorschot van de OR kunnen krijgen, dan 

hoeven ze de boodschappen niet voor te schieten. 

 

 5. Afscheid groep 8 

Er komen ongeveer 140-150 personen. Vanaf 18.30u inloop, om 19.00u begint 

de musical. Die duurt ongeveer een uur. Daarna nog enkele praatjes vanuit het 

team. Na 20.15u wordt er nog geborreld met de ouders. Als afsluiting borrelen 

het team, de OR en de MR nog. OR regelt koffie, drank e.d., 17 rozen en een fles 

wijn voor Jos (Nobelaer).  

 

5. Rondvraag  

 Geen bijzonderheden.  

6. Sluiting  

 Op 28 juni a.s. staat nog een vergadering ingepland. Zoals het er nu naar uitziet, is 

het niet nodig om nog bij elkaar te komen. Als dat wel nodig is, meldt Andrea zich 

alvast af.  

 

 


