
  

 
  

 

 

 

 

Agenda Ouderraadvergadering nr. 6  Ouderraad d.d. 23 april Aanvang 19.30 uur 

Voorzitter:    Wendy van D. 

Secretaris:    Carola  

Aanwezig van het team:   Hanneke 

Afmeldingen:   Carina (Deborah later) 
1. Opening en vaststellen definitieve agenda  

2. Goedkeuring Notulen en actielijst  

a. Vergadering in februari is vervallen. Notulen 26 maart 2015 

Worden goedgekeurd 

Marcel neemt nogmaals met Jack op dat er nog steeds honden op het 

schoolplein aanwezig zijn. 

 

b. Actielijst (‘~ lopende actie!) 

Team; draaiboek Kerst moet nog aangevuld worden met de punten uit het 

team. Dit moet nog door gemaild worden.  

Ook de open dag moet nog geëvalueerd worden en wordt dan aan de OR 

overhandigd. Madelon neemt dit mee naar de teamvergadering. Marcel voegt 

de evaluatie toe vanuit school.  

 

c. Bijgewerkte lijst hulpouders 

Vlak voor de vergadering is de lijst met hulpouders ontvangen. Lijst is nog 

niet helemaal bijgewerkt.  

Daarnaast wordt Carina dringend gevraagd om met Marcel contact op te 

nemen om de hulpouders die rechtstreeks bij school hebben geholpen op te 

halen om toe te voegen.  

 

3. Mededelingen en post  

a. Directie 

 De visie van de school wordt door Marcel toegelicht. Marcel vraagt de 

OR leden of zij zich als ouder in dit document herkennen. Specifiek 

wordt gevraagd om voorbeelden te beschrijven van de kernwaarden. 

Herken je dit als ouder en kun je daar voorbeelden van noemen. 

Opbrengstgericht is gekozen in plaats van resultaatgericht, meer dan 

alleen scoren/presteren. Dus het maximale uit elk kind halen. Input 

graag voor 21 mei. 

 Vlak voor de meivakantie. Samen met de andere directeuren bekijken 

hoe het volgend jaar de scholen eruit gaan zien. Bijvoorbeeld 

groepsindeling. We hebben lastige aantallen dit jaar.  

 Verder draait de school rustig en lekker. We blijven langzaam groeien. 

 De verkeersweek is geweest, komende dinsdag is nog een route. 

 Groep 8 heeft de CITO toets gehad.   

 

b. Vanuit en voor de Medezeggenschapsraad 

 Edwin heeft een vergadering bijgewoond 

 Er is een nieuwe CAO waardoor er op een andere manier gewerkt 

moet worden. Dit kan een behoorlijke impact hebben. De (G)MR heeft 

hier een rol in.  

 

c. Voorzitter OR 

– Geen 

 

d. Secretaris 

– Geen 

 

e. Penningmeester  

Postadres:  

Postbus 123 

4800 AC  Etten-Leur 

Bezoekadres: 

Kraanvogel 22 

4872 SB  Etten-Leur 
 

Ouderraad 

Basisschool De Springplank 

Telefoonnummer: 

076-5040422 

E-mailadres: 
info@springplankettenleur.nl  

Site: 
www.springplankettenleur.nl 

mailto:info@springplankettenleur.nl
http://www.springplankettenleur.nl/


– Toegelicht wordt dat nog niet alle betalingen binnen zijn. De update komt 

via de mail. 

f. OR-leden 

– geen 

 

4 Werkgroepen  

a. Sint / definitief draaiboek, inclusief budget (nog)  

De bonnetjes komen nog, het draaiboek is ondertussen ontvangen.  

 

b. Schoolfotograaf 

Het is voor kinderen en leerkrachten wat rommelig verlopen. Aanbeveling is 

om het niet meer in de grote hal te doen maar bijvoorbeeld in de speelzaal. 

Op zich ging alles heel goed. Wat rommelig was, was het in en uit de klas 

met de broertjes en zusjes en het was onrustig.  

 

c. Koningsdag 

Er zijn te weinig hulpouders. We komen er op dit moment nog steeds 1 

tekort. Dirk van den Broek heeft het drinken gesponsord. Op vrijdag 

organiseren blijkt iedere keer tot problemen te leiden  

 

d. Acties 

Kunstveiling 

Het was best druk, er werd goed geboden. De sfeer was goed. Wat slim was, 

dat de kinderen in de grote hal op gehaald moest worden. Het was een mooie 

afsluiting van het thema.   

De kunstveiling heeft op de dag zelf 212 opgebracht. Daarnaast wordt er nog 

uit de klassen opgehaald. (nu 12 euro). 

De werkgroep gaat binnenkort om tafel zitten om nog zaken te bekijken.  

Er wordt nog even teruggekomen op de brief voor sponsorring rondom de 

schoolreis voor sponsorring 

 

e. Kamp 

De voorbereiding van het kamp zijn begonnen.  

In de OR kast liggen nog levensmiddelen, graag even kijken wat er mee kan 

op kamp.  

 

f. Schoolreis (stand van zaken) 

Er gaat een brief mee inzake de abonnementen. Natuurlijk blijft de procedure 

voor het vragen van hulpouders hetzelfde. Dit zal ook in de brief vermeld 

worden.   

 

g. Avondvierdaagse 

Carina heeft laten weten dat dit loopt. Ze is bij een bijeenkomst geweest.  

 

5.  Rondvraag  

 Geen vragen  

6. Sluiting  

 Volgende vergadering 21  mei   

 
 


