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Ouderraad
Basisschool De Springplank
Agenda Ouderraadvergadering nr. 1 Ouderraad d.d. 12 september
Aanvang 19.30 uur
Voorzitter:
Marcel
Secretaris:
Andrea
Aanwezig:
Samantha S., Josien, Samantha B., Fatima,
Sander, Angela, Olesya, Wasan, Andrea, Marcel
Aanwezig van het team: Marcel
Afmeldingen:
1.
Opening en vaststellen definitieve agenda
Marcel heet iedereen welkom op deze eerste vergadering. Hij is vanavond
voorzitter. Hij loopt de agenda door en licht deze toe. De bedoeling is dat
Marcel en Samantha S. een week voor de vergadering bespreken welke
punten behandeld moeten worden. Overige punten graag een week voor de
vergadering aanleveren bij Andrea. Samantha S. en Andrea zullen dan de
agenda samenstellen. Marcel zorgt dat de benodigde documenten op tijd bij
Andrea zijn. Andrea stuurt een week voor de vergadering de agenda,
actielijst en notulen vorige vergadering e.d. aan de OR-leden toe.
2.
Goedkeuring Notulen en actielijst
a.
Notulen vorige vergadering
n.v.t.
b.
Actielijst: is bijlage mail
c.
Bijgewerkte lijst hulpouders
Nieuw overzicht en bestand
Er zijn al heel wat lijsten ingeleverd. OR-leden hoeven zelf geen lijst in te
leveren. In een Excel-bestand wordt alle informatie verwerkt. Dit moet goed
worden bijgehouden, dit o.a. voor de schoolreis. Ouders die regelmatig
hebben geholpen krijgen voorrang om als hulpouder mee te gaan op
schoolreis. Sander zal de hulpouders lijsten verwerken. Hij haalt de lijsten
volgende week dinsdag bij Marcel op.
3.
Mededelingen en post
a.
Directie
Het schooljaar is rustig begonnen. Alle kinderen waren allemaal op de eerste
dag aanwezig. De groepen hebben een goede start gemaakt.
b.
Vanuit en voor de Medezeggenschapsraad
De MR geeft goedkeuring over de ouderbijdrage, beslissingen m.b.t. het
verkeer rondom het gebouw e.d. De eerste MR-vergadering is volgende
week. Op dit moment geen mededelingen.
c.
Voorzitter OR, taken van de voorzitter?
OR-leden zijn de schakel tussen school en ouders. Mochten er vanuit de
ouders punten aangekaart worden, dit graag doorgeven aan Samantha S.
d.
Secretaris, taken van de secretaris?
Marcel vraagt of er contact is geweest met Carola. Andrea spreekt op korte
termijn af. Josien heeft a.s. donderdag een afspraak met Carola.
e.
Penningmeester, taken van de secretaris?
- Stand v zaken betaling vrijwillige ouderbijdrage
- Overdracht betaalrekening? Digitale gegevens?
- Stand van zaken overschrijving kvk

Sander vraagt of Carola nog heeft aangekaart om administratiekosten te
laten betalen als ouders de ouderbijdrage niet betalen. Dit om ouders extra
te motiveren om op tijd te betalen. Innen van de ouderbijdrage is moeilijk,
ouders vergeten dat makkelijk, eind van het schooljaar is de OR daar nog
mee bezig.
Andrea geeft aan dat het om een ‘vrijwillige’ bijdrage gaat. Dat is ook zo. Het
blijft een discussiepunt. Zijn er andere ideeën hoe we dit goed aan kunnen
pakken?
De gemeente heeft informatie afgegeven over subsidie op het leergeld.
Ouders met een laag inkomen kunnen bij de gemeente om een bijdrage
vragen voor bijv. de ouderbijdrage, sport e.d. In de brief over de
ouderbijdrage zal hiernaar worden verwezen. De brief over de ouderbijdrage
wordt volgende week aan de kinderen meegegeven.

f.
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Marcel heeft de begroting voor dit schooljaar. De begroting kun je ook
terugzien in de actielijst. Daarin staat vermeld welk budget beschikbaar is
voor welke activiteit.
OR-leden, mededelingen?
Andrea geeft aan dat er in het huishoudelijk reglement staat dat er maximaal
7 OR-leden zijn, we zijn nu met 9 OR-leden. Is een verkiezing nodig of kan
dit worden aangepast? Marcel zegt dat het moet worden aangepast. Dat is
mogelijk, school is de afgelopen jaren wat gegroeid. Sander heeft opgezocht
dat tijdens de jaarvergadering een voorstel tot wijziging m.b.t. het aantal
OR-leden kan worden gedaan. Verder moet dit worden meegedeeld aan
school en de MR.
Op dit moment heeft de school 140 leerlingen, er worden 20 nieuwe kleuters
verwacht aankomend schooljaar. Marcel hoopt volgend jaar 7 volle
(combi)groepen in te kunnen delen.
Werkgroepen
1. 1.V Data vergaderingen inplannen
De
e volgende data worden afgesproken: 10 okt., 7 nov., 21 nov., 12 dec., 23
jan., 13 feb., 13 mrt., 3 apr., 22 mei, 19 juni en (indien nodig) 10 juli.
2. Verdeling taken werkgroepen
Vorig jaar hebben de diverse werkgroepen (met het team) apart vergadert
over de betreffende activiteit. In een werkgroep zitten 2 OR-leden, waarvan
1 coördinator. Sander vraagt of voor iedereen duidelijk is wat de bedoeling is
als je in een werkgroep zit. De coördinator trekt de kar en is het
aanspreekpunt. Hoe weet je wat je moet doen? Andrea geeft aan dat voor
iedere activiteit een uitgebreid draaiboek beschikbaar is. Je kunt altijd hulp
vragen aan de andere OR-leden en oud-OR-leden.
Hulpouderlijst: Sander, geen verder hulp nodig.
Info avond: gehele OR aanwezig.
Sint: Samantha B. (c), Fatima, Wasan.
Kerst: Josien (c), Fatima, Wasan. Het gaat vooral om regelen van
(hulpouders voor) versiering en opruimen daarvan en op de avond zelf een
kraampje voor de ouders.
Carnaval: Angela (c) , Samantha B., Andrea.
Open dag: Samantha S. (c), Andrea.
Sportdag: Wasan (c), Fatima, Samantha S.
Avond4daagse: Samantha B. (c), Angela. Afgelopen jaar heeft school niets
georganiseerd. Omdat er toch kraampjes van andere scholen onderweg
stonden, wil school dat dit jaar ook weer doen. De activiteit staat al wel op
de hulpouders lijst. Het inschrijven loopt via de organisatie. De OR regelt de

bezetting van de kraam onderweg met drank en een versnapering. Dit
onderwerp wordt op een later moment verder besproken.
Schoolkamp: Josien (c), Olesya.
Schoolreis: Sander (c), Samantha S.
Afscheid groep 8: Andrea (c), Josien.
Acties: Samantha S. en Fatima. 1 à 2 keer per jaar bedenkt de OR iets leuks
om geld in te zamelen. Bijvoorbeeld met Kerst een pakketje met kaarsen
verkopen. Dan moeten hulpouders worden geregeld om in te pakken. Idee:
sponsorloop.
Schoolfotograaf: Samantha B. en ??? (wie wil er op deze dag ook
helpen/hulpouder inschakelen?) Er is nog geen datum bekend. Er zijn
twee ouders nodig om te helpen met ophalen en terugbrengen van de
groepen en bij de kinderen nog even het haar en de kleding netjes te doen.
Sander stelt voor vlak na de vakantie de schoolfotograaf te laten komen, nu
hebben de kinderen nog een lekker kleurtje. Marcel zal op korte termijn
contact opnemen met de fotograaf, de volgende vergadering komt hij hierop
terug. Er wordt nog gevraagd of het mogelijk is om bij de klasfoto een
plattegrondje met de namen van de kinderen te krijgen. Marcel informeert
hiernaar.
Het Gekwaak: Wasan wil dit op zich nemen, zij heeft hier al met Marcel over
gesproken.
Website bekijken: Marcel vraagt of we regelmatig de website kritisch willen
bekijken op fouten, of alles nog up-to-date is e.d. Iedereen zal voor de
volgende vergadering de website bekijken. Marcel maakt alvast een
groepsfoto van de OR voor de website.
3. Informatieavond 27-9
Maandag is de eerste teamvergadering. Dan wordt verdere invulling gegeven
aan de info avond. Dat zal ongeveer hetzelfde zijn als vorig jaar. De
leerkrachten geven een presentatie in hun groep. Daar wordt een schema
voor gemaakt. Meer dan de helft van de ouders komt. De OR moet zichtbaar
zijn op de info avond. Ouders kunnen dan vragen stellen, de jaarstukken
inkijken, hulpouders lijsten invullen en koffie en thee verzorgen. Andrea zal
badges met daarop voornaam en ‘OR-lid’ maken. Nav het schema van de
klassen kan een lijst worden gemaakt wie wanneer bij de ‘kraam’ in de hal
staat.
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Josien vraagt of het niet leuker kan. Samantha B., Fatima en Wasan zorgen
voor iets lekkers bij de koffie. Marcel geeft aan dat je bonnen van de
inkopen in kunt leveren, dan krijg je dat vergoed.
Samantha B. maakt een ‘ideeëndoos’.
Josien en Angela zorgen voor een pot met kikkers om te raden hoeveel er in
zitten en denken nog na over een prijsje.
Er wordt voorgesteld om een pauze in te lassen en de ouders dan naar de
hal te laten komen. Marcel zal daar met het plannen rekening mee houden.
4. Schoolkrant: voorstelstukjes, foto
Marcel stelt voor een stukje over de OR in de schoolkrant te zetten. Hij zal
vragen aan ons mailen, graag voor 19 september retourneren. Wasan zal
van iedereen een foto maken.
Rondvraag
Josien komt nog terug op de avond4daagse. Is het een idee om met heel de
school te lopen onder leiding van hulpouders? Het is een bewuste keuze om
dat niet te doen. School wil zo min mogelijk betrokken zijn bij de
avond4daagse. Marcel vindt het zonde om daar uren van de leerkrachten aan
te spenderen. School wil wel betrokken zijn. Sander vindt het een hoge
verantwoordelijkheid. Fatima vindt het prima zoals het nu gaat. Je zou wel
als groep kunnen lopen, dat moet dan worden afgestemd met de ouders. Dit
punt tijdig op de agenda zetten.

Sander geeft aan dat er een algemeen mailadres voor de OR is. Als je inlogt
heb je toegang tot alle documenten (draaiboeken e.d.) van de OR. Vorig jaar
had ieder OR-lid de code. Is het handig dat nu weer te doen?
Het mailadres kunnen we gebruiken voor bijvoorbeeld het aanschrijven van
hulpouders. Mail zou vanuit 1 persoon (bijv. secretariaat) kunnen worden
verstuurd, maar hoe verwerken we de reacties? Daar moeten we nog even
over nadenken. Sander zal dit tijdens de volgende vergadering op het
digibord verder toelichten. Marcel merkt op dat niet alle ouders per e-mail te
bereiken zijn.
Wasan spreekt met iedereen een tijd en de locatie af voor de foto’s. Ze
vraagt ook of ze foto’s kan maken bij de activiteiten. In principe zorgt school
daarvoor om te voorkomen dat er foto’s van kinderen op social media worden
verspreid. Er volgt nog een brief om toestemming te geven voor het plaatsen
van foto’s op de website. Marcel weet welke ouders daar geen toestemming
voor geven. Aan hulpouders moet duidelijk gemaakt worden dat het niet de
bedoeling is dat zij foto’s/filmpjes maken.
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Samantha B. vraagt of ze makkelijk bij de draaiboeken e.d. kan. Carola heeft
die bestanden waarschijnlijk allemaal. Andrea heeft binnenkort een afspraak
met Carola. Marcel heeft de bestanden ook.
Sluiting
Allen bedankt voor de aanwezigheid en inzet!
Volgende vergadering 10 oktober, 19.30 uur.

