
  

 
  

 

 

 

 

Notulen Ouderraadvergadering nr. 7 Ouderraad d.d. 21 maart 2019 

Aanvang 19.30 uur 

Voorzitter:    Sander 

Secretaris:    Andrea 

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

Aanwezig van het team:   Marcel   

Afmeldingen:   - 
1. Opening en vaststellen definitieve agenda  

 Vanavond is Kelly aanwezig om te bekijken of zij de OR komt versterken. 

Eva heeft zich aangemeld voor de OR. Welkom Eva!   

Aanvullende punten: EHBO, schoolplein, foto’s. 

 

2. Goedkeuring notulen en actielijst  

a. Notulen vorige vergadering 

Evaluatie hoeft niet zo uitgebreid in de notulen, verwijzen naar het draaiboek is 

voldoende.  

 

b. Actielijst 

- Schoolfotograaf, wanneer volgend jaar? Op dinsdag of donderdag, net na de 

herfstvakantie. Eva heeft voorbeelden meegenomen van schoolfotograaf Van 

Reijt. De setprijs Dick Diks is 6,95 (groepsfoto en portretfoto) en 2 combivellen 

voor 1,00 per stuk. Foto’s los bestellen is duurder. We vragen bij Van Reijt na of 

een andere setprijs mogelijk is. Angela en Eva pakken dit samen op.  

- 2 groepen gaan met een andere app proefdraaien. School wil meer per klas gaan 

communiceren. Eva kent de app van de vorige school, maar is hier niet heel 

tevreden over. Met name inplannen van oudergesprekken is een ramp. Zij zal 

meedenken over een nieuwe app. De info wordt slecht gelezen. Marcel wil 

volgende week wel een info versturen. Daarin wordt nogmaals een oproep voor 

een nieuwe secretaris voor de OR geplaatst. 

 

c. Lijst hulpouders  

Het overzicht is bijgewerkt. Wat het team doorgeeft is niet voldoende. Graag 

vermelden welke activiteit en namen (ipv moeder van …). Wie zijn de 

luizenmoeders? 

 

3. Mededelingen en post  

a. Directie 

- 28 maart a.s. inspectie. Er wordt gekeken in de groepen en er worden 

gesprekken gehouden met kinderen en ouders. Andrea gaat in gesprek, 

maar graag nog 2 ouders. Kirsten en Kelly kunnen daarbij zijn. Tijdstip: 

13.45u tot 14.15 uur. School heeft dit onderzoek zelf aangevraagd. Dezelfde 

dag is de uitslag bekend. Als dat goed is, kan een nieuw traject excellente 

school worden ingezet als het team dat weer wil. Dit vraagt namelijk wel 

extra werk van het team. School moet zich dan opnieuw ergens in 

onderscheiden. School wil zeker op deze voet verder gaan, maar wil niet ‘op 

zoek gaan naar’ een punt dat school excellent maakt.  

- Invalprobleem. Tot nu toe zijn er geen groepen naar huis gestuurd. Femke is 

al 2 weken ziek. Er was een invalpool van 200 leerkrachten voor 60 scholen, 

maar doordat meer personeel is aangetrokken door scholen zijn er op dit 

moment geen invallers. Elke zieke leerkracht moet intern vervangen 

worden. Binnen Stichting Leersaam geldt daarvoor een protocol (eerst duo-

collega vragen, dan een andere collega die vrij is, vervolgens een 
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onderwijsassistent e.d.). Het gevolg is nu dat de onderwijsassistenten niet 

aan hun eigen werk toekomen. Kinderen hebben de extra ondersteuning wel 

nodig, dus wil school dit niet altijd op deze manier blijven opvangen.  

Morgen wordt groep 4 opgedeeld. Ouders krijgen in de ochtend bericht 

daarover, eind van de dag ontvangen ouders berichten hoe de volgende dag 

loopt (wel vervanging/geen vervanging, kinderen blijven thuis). Als de dag 

daarna nog geen vervanging is, zal een andere groep niet naar school gaan 

om te voorkomen dat een groep te grote achterstand oploopt.  

Is het openschuiven van de muur tussen 2 klassen een optie? Nee, dat zijn 

teveel kinderen voor 1 leerkracht.  

Met de MR is het protocol besproken. Marcel zal dit protocol in de info 

vermelden. De Springplank is de enige school binnen de Stichting die nog 

geen kinderen naar huis heeft gestuurd, maar Marcel denkt dat hij hier op 

korte termijn niet aan ontkomt. Binnen de Stichting zijn al 3 extra krachten 

aangenomen ivm opvangen zwangerschap e.d.. Dit is een groot financieel 

risico. Het team staat erg onder druk, de drempel om ziek te melden is erg 

hoog. Marcel vraagt de OR-leden hierop in te springen als ouders hierover 

praten.  

b. Vanuit en voor de Medezeggenschapsraad 

- De MR heeft vooral meegedacht over het vervangprobleem en een protocol 

opgesteld. Verder zijn zij bezig geweest met de aankomende inspectie.  

De verbouwing ligt op dit moment stil. Het rommelt binnen stichting Skpoel. 

Er worden daardoor geen beslissingen genomen over grote uitgaven. De MR 

denkt mee hoe we kunnen aansturen op de aanvang van de verbouwing. 

 

c. Voorzitter OR 

- EHBO. Bij het organiseren van de Koningsspelen kwam dit op het woord. 

Wie van de leerkrachten hebben BHV/EHBO? Bas, Leoni, Leny en Hetty zijn 

BHV-ers. Is het een idee om een cursus EHBO voor kinderen te organiseren? 

Bij de OR is hier wel behoefte aan, het team kan daarbij aanhaken. Andrea 

weet hier wel iemand voor en vraagt een offerte op.  

- Schoolplein: alles moet aan veiligheidseisen voldoen, maar op het 

schoolplein zijn veel randen en punten waar kinderen op/tegen kunnen 
vallen. Ook veel zand  katten. De beplanting is nog niet klaar. De hoeken 

van de bankjes worden nog afgerond. Bij de trap komt nog een soort tunnel 

en er komen palen in de zandbak voor parasols. Is het hout geïmpregneerd? 

Daar gaat Marcel wel vanuit. 

Schoolplein is wel vol, maar het ziet er heel leuk uit. Kinderen kunnen zich 

leuk verstoppen.  

 

d. Secretaris OR 

- Vervanging na dit schooljaar  oproep in info volgende week. 

- Enquête. Bij het invullen van de enquête viel het Andrea op dat de 

communicatie vanuit school op dit moment een stuk minder is. Dat klopt, 

dat komt onder andere doordat de info slecht gelezen wordt. School wil op 

een andere manier communiceren met ouders, via een andere app dan 

Klasbord, zie hierboven.  

De conclusie van de enquête wordt gedeeld met ouders. Over het algemeen 

is de uitslag goed. Een paar aandachtspunten: kenbaar maken wat 

verbeterpunten zijn van school, stand van zaken verbeterpunten delen met 

ouders, een aantal ouders vindt dat de kinderen te veel huiswerk krijgen, 

maar andere ouders vinden dat juist te weinig. 

 
 

e. Penningmeester 

- Svz ouderbijdrage 

Nog 8 openstaande betalingen. De betreffende ouders worden persoonlijk 

aangesproken.  

Het is onduidelijk per wanneer nieuwe leerlingen starten. Op het overzicht 

staat geen startdatum. De geboortedatum is de startdatum. Deze week 

 
 



wordt de brief verstuurd voor de leerlingen die in de periode januari t/m 

maart zijn gestart.  

4 Werkgroepen  

 1. Carnaval, evaluatie/def. Draaiboek. 

Studenten van de Rooi Pannen hebben goed hun best gedaan. Zij hebben alles 

verzorgd. Dit is zeker voor herhaling vatbaar, maar we moeten ervoor waken 

dat hulpouders niet worden gepasseerd. Die helpen ook graag mee op zo’n 

middag. 

 

 2. Koningsspelen 

School en OR delen de kosten van de springkussens. Marcel stuurt een factuur 

naar de OR. De werkgroep actie gaat morgen een opzet maken voor de 

sponsorloop. 

Wie kan er donderdagmiddag 11-4, 15.15u helpen? Andrea, Kirsten, Olesya, 

Angela (reserve). Er moeten dan ook flesjes water worden gevuld. 

Hulp vrijdag: Kelly, Fatima, Olesya (ochtend). 

Overleg etiketten op flesjes: kost teveel moeite en de meeste flesjes zullen snel 

worden weggegooid.  

Muziek op het schoolplein? Niet in de ochtend als de kleuters daar de spellen 

doen, dan is het al druk genoeg. Wel doen bij de sponsorloop. 

 

 3. Avond4daagse 

We proberen ook een kraam op de 3 km-route, afhankelijk van het aantal 

hulpouders en ondersteuning van studenten van de Rooi Pannen. Thema: 

schone 4Daagse. Klassen kunnen een idee insturen hoe de 4daagse schoon te 

houden. Prijs: bioscoop met de klas. Angela zet de routes uit. De kosten zijn 

hetzelfde als vorig jaar. Er wordt een korte termijn aangehouden voor het 

uitdelen/inleveren van de inschrijvingen. Kelly weet een adres waar ze 

komkommers e.d. kan regelen.  

 

 4. Schoolreis 

De locaties zijn bekend. De bussen zijn geregeld.  

 

5. Rondvraag  

 Geen bijzonderheden.  

6. Sluiting  

 Kelly meldt zich meteen aan bij de OR. Welkom Kelly! De volgende vergadering is 

op maandag 8 april 2019 om 19.30 uur. 

 

 


