
  

 
  

 

 

 

 

Notulen Ouderraadvergadering nr. 1 Ouderraad d.d. 30 augustus 2018 

Aanvang 19.30 uur 

Voorzitter:    Sander 

Secretaris:    Andrea 

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

Aanwezig van het team:   Marcel   

Afmeldingen:   Wasan 
1. Opening en vaststellen definitieve agenda  

 Omdat Leonie nog steeds interesse heeft om bij de OR te komen maar alleen op 

maandagavond kan, wordt gevraagd of de vergadering voortaan op maandag kan. 

Voor Patrick is maandag moeilijk. We besluiten maandag en donderdag af te 

wisselen. Evelien vraagt aan Leonie of ze bij de eerstvolgende vergadering 

aanwezig wil zijn. 

Vergaderdata: ma 1-10, do 1-11, ma 26-11, do 13-12, ma 4-2, do 14-3, ma 8-4, 

do 16-5, do 13-6.  

 

2. Goedkeuring notulen en actielijst  

a. Notulen vorige vergadering 

Geen bijzonderheden. 
 

b. Actielijst 

Marcel mailt de leerlingenlijst naar Evelien.  
 

c. Lijst hulpouders aanpassen 

De brief moet worden aangepast: geen kinderen meenemen als je komt helpen en 

uitleg over het protocol met betrekking tot het schoolreisje. Marcel mailt de brief 

van afgelopen jaar naar Sander. Sander past de brief aan. Deze brief wordt aan de 

ouders uitgedeeld bij de startgesprekken.  

 

3. Mededelingen en post  

a. Directie 

- Kennismakingsgesprekken 

Vorig jaar is school begonnen met startgesprekken. Ouders kunnen dan 

meteen met de leerkrachten in gesprek. Dit jaar gaat dat op dezelfde manier 

op dinsdagmiddag en –avond en donderdagmiddag en –avond. Het is niet de 

bedoeling dat ouders in de gang wachten, zodat de leerkrachten rustig met 

de ouders kunnen praten. Het lokaal van groep 8 wordt wachtruimte, daar 

krijgen de ouders koffie en thee. De leerkrachten halen de ouders op als ze 

aan de beurt zijn. Het is niet de bedoeling dat de leerlingen daarbij zijn. Zij 

worden opgevangen in de speelzaal door de gymleraar en een 

onderwijsassistent.  

In het lokaal van groep 8 verzorgt de OR koffie en thee kan de OR aan 

ouders uitleg geven over haar taken en enthousiast maken om te komen 

helpen bij de activiteiten. We maken een verdeling voor dinsdag (van 15.30 

tot 17.00 en van 18.00 tot 20.30u) en voor donderdag (van 15.30 tot 17.00 

en van 18.00 tot 19.30u). 

Dinsdagmiddag: Fatima, Sander, Evelien 

Dinsdagavond: Sander, Kirsten, Angela 

Donderdagmiddag: Andrea, Wasan 

Donderdagavond: Evelien, Patrick 

Andrea maakt nog een badge voor Kirsten en een nieuwe voor Fatima.  
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- Aanwezigheid Marcel OR-vergaderingen 

Marcel werkt helft van de week voor de Springplank, de andere helft van de 

week bij Edux. Vanuit het team zal Wendy om de keer bij de vergadering 

aanwezig zijn. Op vrijdag is Yvonne Maas begonnen om Marcel te 

ondersteunen. Zij sluit misschien ook een keer aan bij een vergadering. 

Marcel denkt dat de Springplank er niet veel van merkt dat hij nu 20 uur 

werkt. Afgelopen jaar is hij ook veel afwezig geweest door extra taken. Het 

team is groter geworden, alles wordt goed opgepakt. Marcel blijft 

verantwoordelijk, maar wil geen onrust veroorzaken door een en ander in 

een brief richting de ouders bekend te maken.  

- Het schooljaar is goed begonnen. Er zijn in de vakantie veel kinderen 

verhuisd. Dat is jammer. Maar er zijn ook nieuwe kinderen gestart.  

- Ruimtegebrek De Vleer 

In de vakantieperiode is Marcel hier nog veel mee bezig geweest. Net voor 

de vakantie heeft hij gehoord dat Kober een huurder had voor de ruimtes 

boven de kinderopvang. De twee scholen van de Vleer zijn hier behoorlijk 

tegen ingegaan. Het contract is niet getekend. Gesprekken met de 

gemeente worden weer opgepakt. Marcel heeft de afgelopen week weer een 

gesprek gehad met burgemeester. 

Surplus vraagt een hoge huurprijs. De ruimtes zijn nog casco. Als de 

gemeente toezegt mee te betalen aan de verbouwing, verwacht Marcel dat 

Surplus wel overstag zal gaan.  

Stichting Leersaam heeft geadviseerd de media op te zoeken. Marcel vraagt 

de MR om samen met de MR van de Hofstee een noodbrief te schrijven. De 

volgende ruimte die als lokaal kan worden gebruikt is de ruimte van de 

wijkvereniging. De scholen hebben voorrang op de ruimtes binnen het 

gebouw. De wijkvereniging heeft er dus ook belang bij dat er extra lokalen 

in de ruimte boven komen. Bij d’n Overkant is wel verbouwd deze 

zomervakantie. 

b. Vanuit en voor de Medezeggenschapsraad 

- Esmeralda gaat stoppen met de MR. Volgende week is de eerste MR-

vergadering. Er wordt een brief aan de ouders uitgedeeld wie geïnteresseerd 

is.  

 

c. Voorzitter OR 

- Website: onder het tabblad ‘wie zijn wij’ staan de leerkrachten nog bij oude 

groepen en het vakantierooster is nog niet actueel. Verzoek aan iedereen 

om de website na te kijken. A.s. donderdag overlegt Marcel met Nienke, zij 

houdt de website bij.  

 

d. Secretaris OR 

- Concept jaarverslag 

Sander heeft een paar (tekstuele) opmerkingen. Andrea past dit aan.  

- Factuur bootcamp Koningsdag 

De factuur is alsnog ontvangen. Andrea heeft deze naar Marcel doorgemaild 

en de factuur is inmiddels betaald. 

- Vervanging na dit schooljaar 

De OR zal bij ouders polsen of iemand interesse heeft het secretariaat van 

Andrea over te nemen. Bij de startgesprekken zullen we dit alvast op het 

woord gooien. De voorkeur is om voor 2019 een kandidaat te vinden die 

alvast mee kan kijken naar de taken. Dit wordt een vast punt op agenda. 

Evelien staat er wel voor open om dit over te nemen, al dan niet in 

combinatie met penningmeesterschap. Dan zal zij wel minder tijd hebben 

voor de werkgroepen. 

- KvK 

Andrea heeft een formulier voor Kirsten bij zodat zij kan worden 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

 

e. Penningmeester  



- Concept financieel verslag/begroting 

De kosten voor schoolkamp waren fors minder. Evelien heeft het restant 

teruggestort op de spaarrekening. Daar staat nu een fors bedrag op. Evelien 

stelt voor een maximaal reservebedrag af te spreken, zodat het spaarbedrag 

niet overdreven groot wordt. Evelien maakt een voorstel.  

De opbrengst van de acties van het afgelopen schooljaar die nog niet is 

uitgegeven heeft Evelien gebruikt om budgetten te verhogen en extra 

versieringen voor Sinterklaas (€ 150,00) en Kerst (€ 30,00) aan te schaffen. 

Deze bedragen zijn meegenomen in de budgetten. De afgelopen jaren is 

heel zuinig omgegaan met de budgetten, maar dat is niet perse nodig. Als je 

in een werkgroep zit en je ziet iets leuks dat wat extra kost dan kan dat, bij 

grotere bedragen wel graag overleggen. 

- Ouderbijdrage 

Evelien heeft de brieven klaar. Deze worden uitgedeeld met de 

startgesprekken.  

- Tikkie  

Een tikkie kan ook per e-mail worden verstuurd. Er moet dan een goede 

omschrijving van de leerlingen in kunnen staan, zodat Evelien het overzicht 

kan houden. Zij zoekt verder uit hoe dit werkt.  

Inmiddels is besloten dat de mail met tikkie wordt verstuurd bij de eerste 

aanmaningsbrief.  

Niet alle ouders lezen de e-mails van school. Marcel weet wie de mail niet 

lezen, deze ouders krijgen dan de brief op papier.  

- Evelien vraagt of er een archief is voor de mappen van de penningmeester. 

Zij heeft nu alles thuis. Bonnen moeten 5 jaar worden bewaard. Evelien 

spreekt af dat de mappen in de OR kast worden gezet. Andrea zal de 

stukken die zij heeft van de Kamer van Koophandel daar ook in doen.  

f. OR-leden, mededelingen?   

 1. Groepsfoto OR 2018/2019 

We hebben een nieuwe groepsfoto gemaakt voor de website. 

 

 2. Indeling werkgroepen volgend schooljaar 

Zie overzicht. Sander heeft overzicht met leerkrachten gehad. Andrea verwerkt 

dit.  

 

 3. Kijkuurtje 25-9-2018 

Het is de bedoeling een soort presentatie van de OR te houden om ouders 

enthousiast te maken om als hulpouder te komen helpen of om de OR te komen 

versterken. Het eerste kijkuurtje is dinsdag 25 september a.s. Voor de OR-

leden is het lastig die ochtend op school te zijn. Met de startgesprekken staan 

we er ook, het valt dan wel kort na elkaar. Op 20 november is er weer een 

kijkuurtje, dan weten we wat de respons is op de brieven voor hulpouders. We 

besluiten dat kijkuurtje te benutten om de OR te promoten.  

 

 4. Schoolfotograaf 

Angela heeft een mail gehad met de vraag welke achtergrond we willen voor de 

schoolfoto. Graag op de site kijken en de voorkeur doorgeven aan Angela voor 

eind volgende week. Marcel mailt nog een lijst met de namen naar de fotograaf, 

net als vorig jaar. Er zijn die woensdagochtend 2 mensen nodig om te helpen. 

Sander, Kirsten en Fatima kunnen die ochtend. Angela komt tussendoor wel 

naar school. NB: De kinderen zijn niet alleen met de fotograaf.  

 

4 Werkgroepen  

 1. Afscheid groep 8, evaluatie/definitief draaiboek 

Geen bijzonderheden. 

 

 2. Kaart-in-actie 

Wasan heeft de factuur naar Marcel gestuurd. Evelien heeft de factuur 

inmiddels voldaan. De opbrengst is € 729,63. 
Een aantal kinderen hebben alle kaarten verkocht. Zij zouden hun kaart op 

posterformaat krijgen. Evelien neemt dat nog op met Wasan.  

 



 3. Sinterklaas, budget verkleedkleding 

Zie penningmeester 

Een idee is om verkleedkleding van wat betere kwaliteit te laten maken. Eerst 

bij de juffen navragen wat en hoeveel ze willen hebben.  

 

 4. Kerst, budget versiering 

Zie penningmeester.  

Op tijd inventariseren en inkopen. De lichtslang voor de houten kraam is ook 

aan vervanging toe.  

 

 5. Acties 

Welke acties willen we dit jaar houden en op welk moment? Het idee is een 

sponsorloop de middag van Koningsdag. Als we dit goed aanpakken, kan dat 

een mooi bedrag opbrengen. Omdat we er nu financieel goed voorstaan, 

besluiten we om dit jaar 1 actie te houden. In het najaar doet school weer mee 

aan de actie van Jantje Beton. Andrea stelt voor dat werkgroep Koningsdag het 

ochtendprogramma regelt en werkgroep acties het middagprogramma.  

 

5. Rondvraag  

 We moeten nog vervangers voor de voorzitter, secretaris en penningmeester 

regelen. Dit wordt een punt voor de volgende vergadering. 

 

6. Sluiting  

 Volgende vergadering maandag 1 oktober a.s.  

 


