
  

 
  

 

 

 

 

Notulen Ouderraadvergadering nr. 2 Ouderraad d.d. 1 oktober 2018 

Aanvang 19.30 uur 

Voorzitter:    Sander 

Secretaris:    Andrea 

Aanwezig:    Angela, Evelien, Wasan, Kirsten, Olesya 

Aanwezig van het team:   Wendy   

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

 Vanavond is Leonie aanwezig om te bekijken of ze bij de OR zou willen komen.  

2. Goedkeuring notulen en actielijst  

a. Notulen vorige vergadering 

Notulen zijn akkoord. 
 

b. Actielijst 

De actielijst wordt doorgenomen.  
 

c. Lijst hulpouders  

Van veel ouders de lijsten retour gekregen. Sander gaat de hulpouderlijst zsm in 

orde maken.  

 

3. Mededelingen en post  

a. Directie 

- Geen bijzonderheden. 
 

b. Vanuit en voor de Medezeggenschapsraad 

- Geen bijzonderheden. 
 

c. Voorzitter OR 

- Geen bijzonderheden. 

 

d. Secretaris OR 

- Vervanging na dit schooljaar 

Andrea heeft een brief voor de ouders opgesteld. De achternaam van Fatima 

klopt niet. Er zijn 2 OR-leden aftredend en 3 herkiesbaar. De eerste alinea 

mbt Sander verwijderen, dit is oud nieuws. Andrea zal de aangepaste versie 

naar de OR mailen.  

- Vervanging voorzitter/penningmeester/secretaris 

Voor het geval de voorzitter, penningmeester of secretaris verhinderd is, 

moet er vaste vervanging zijn. De vervangers worden: voorzitter: Olesya, 

penningmeester: Kirsten, secretaris: Angela. 

- Huishoudelijk reglement 

Andrea heeft een paar kleine aanpassingen gedaan. De nieuwe versie wordt 

naar Marcel gemaild voor de website. 

 

e. Penningmeester 

- Svz ouderbijdrage 

2/3e van de ouderbijdrage is betaald. De 1e herinnering is verstuurd. De 

betaaltermijn verloopt eind volgende week. Daarna stuurt Evelien een 

brief/mail met Tikkie die naar de ouders wordt verstuurd.  

- Spaarrekening 

Van de ouderbijdrage wordt ieder jaar een bedrag gereserveerd voor kamp. 

Dat wordt op de spaarrekening gezet, zodat groep 8 de komende jaren op 

kamp kan. De aankomende jaren is voor kamp een budget nodig van € 4.500. 

Evelien denkt dat een reserve van € 1.000 voldoende is. Er blijft dan nog een 

bedrag over. We spreken af dat er wordt geïnvesteerd in versieringen voor 
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Sinterklaas en Kerst voor de komende jaren (dit is al in de budgetten 

opgenomen). 

Olesya vraagt of Edwin wil meedenken over de Kerstversiering. Andrea zal dat 

vragen.  

Andrea vraagt of er binnen nu en een paar jaar een jubileum van school is, 

dan zou de OR iets extra’s kunnen organiseren. Wendy vraagt dit na. 

- Archief financiën.  

Evelien zet ordners in de OR-kast met de financiële stukken van de afgelopen 

5 jaar. Andrea zal hier de stukken van de Kamer van Koophandel nog bij 

opruimen. 

f. OR-leden, mededelingen?   

 1. Kijkuurtje 20-11-2018 

Het laatste kijkuurtje was druk bezocht. Het is voor de kinderen en voor de 

leerkrachten een speciaal moment.  

Leonie merkt op dat het vervelend is als je halverwege naar een andere klas 

gaat. Wendy zegt dat dit voor de leerkrachten geen probleem is. Het is voor 

ouders niet handig dat kleinere kinderen niet mee kunnen. Is een soort 

crèche/opvang mogelijk? De lessen/het werk gaat gewoon door, daar kan 

niemand voor worden vrijgemaakt.  

Het volgende kijkuurtje is dinsdag 20-11 van 13.15 tot 14.15u. Evelien en 

Kirsten kunnen daarbij zijn. Zij willen dan aandacht vragen voor de OR, 

hulpouders, en vragen of ouders geïnteresseerd zijn om bij de OR te komen. Het 

is de bedoeling dat dit goed wordt voorbereid. Tijdens de volgende vergadering 

wordt dit verder opgepakt. 

 

4 Werkgroepen  

 1. Sinterklaas 

De bestellijsten van de leerkrachten zijn klaar. De OR moet de schoenkadootjes 

nog uitzoeken. De kadootjes van vorig jaar staan in het draaiboek. Andrea mailt 

dit nog een keer naar Angela. Het is de bedoeling deze week de bestelling te 

verzenden. Verzoek van Evelien: geen privé aankopen bij de bestelling doen. 

Angela heeft de leerkrachten gevraagd het klassenkado eventueel ook meteen 

mee te bestellen.  

Fatima probeert bij Bolletje pepernoten te regelen. Zij heeft ook al chocolade 

lolly’s geregeld bij Jumbo.  

De leerkrachten van de Hofstee en Springplank bepalen de dagplanning. Het 

enige dat de OR Hofstee met OR springplank regelt zijn gezamenlijk bedankjes 

voor Sint en Pieten.  

Een stagiair op school werkt bij Dirk, misschien kan de OR via hem mandarijnen 

of drinken regelen.  

A.s. woensdag heeft de werkgroep overleg met de juffen. Dan wordt ook 

overlegd over verkleedkleding. 

 

 2. Kaart-in-actie 

Dit punt is bijna helemaal afgerond, alleen de posters zijn nog niet ontvangen. 

Wasan neemt nog een keer contact op met kaart-in-actie. Er zijn ongeveer 10 

leerlingen die een poster krijgen omdat zij alle kaarten verkocht hebben.  

 

 3. Fotograaf 

Het is niet handig dat de fotograaf komt op gymdag; ingewikkelde planning en 

de kinderen doen hun best er mooi uit te zien voor de fotograaf. Wendy vindt dit 

een punt voor het team om op te pakken (gym laten vervallen of ruilen met de 

Hofstee). Vanuit het team is deze dag goed verlopen. De fotograaf vond de kleur 

van de achtergrond een ‘dappere’ keuze. Is het een idee om de keuze van de 

achtergrond vooraf aan ouders door te even ivm kledingkeuze? Volgend jaar een 

rij voor ouder-/kindfoto’s maken, het was nu  niet overzichtelijk. 

Angela heeft een draaiboek gemaakt. Andrea werkt dat verder uit. 

 

5. Rondvraag  



 Sander: heeft op 1-11 een 10 minutengesprek. Hij probeert te verzetten. Als dat niet 

lukt, is hij verhinderd. 

Hulpouders op tijd informeren. Veel data zijn van tevoren bekend, maar bijv. voor 

versieren niet.  

Wendy: is de maandagen bij de vergaderingen aanwezig. Alle notulen naar Wendy 

mailen.  

Evelien: de hondenbordjes zijn verdwenen. Dit is al eens doorgegeven aan Marcel. 

Sander neemt dit nog een keer op met Marcel. Misschien nog een keer in de info 

vermelden dat honden niet op het schoolplein mogen komen? 

Andrea: willen we net als vorig schooljaar in iedere info een stukje vanuit OR 

plaatsen? Ja, dan blijven we goed onder de aandacht bij de ouders. Wasan heeft dit 

vorig jaar niet gedaan, zij zal de eerste keer doen. Kirsten wil dat als nieuw OR-lid 

daarna doen. Wasan geeft de data van de info door aan Andrea. 

 

6. Sluiting  

 Leonie wil graag meehelpen in de OR. Sander stelt voor de werkgroepen naar haar te 

mailen, dan kan zij bekijken bij welke werkgroepen ze wil aansluiten. Zij denkt ook 

na over een vaste rol binnen de OR. Welkom Leonie! 

 

 


