
  

 
  

 

 

 

 

Agenda Ouderraadvergadering nr. 11 Ouderraad d.d. 19 juni 2017 

Aanvang 19.30 uur 

Voorzitter:    Samantha S. 

Secretaris:    Andrea 

Aanwezig:    Sander, Samantha B., Josien, Olesya,  

Aanwezig van het team:   Marcel   

Afmeldingen:   Angela, Wasan, Fatima 

 

1. Opening en vaststellen definitieve agenda  

 Werkgroep sportdag is nog toegevoegd aan de agenda.  

2. Goedkeuring Notulen en actielijst  

a. Notulen vorige vergadering 

Er wordt getwijfeld of opgenomen kan worden dat we nagaan of steeds dezelfde 

ouders laat of niet betalen. Dit omdat de notulen openbaar zijn. Ja, wel 

opnemen. We zijn verantwoordelijk voor de ouderbijdragen, het is goed om te 

laten zien dat we daar serieus werk van maken. 

 

b. Actielijst: is bijlage mail 

Jumbo heeft mailadres Olesya. Jumbo stuurt tegen de tijd dat de spek-de-kas 

actie gaat lopen een mail met de voorwaarden voor deelname aan de actie.  

 

c. Bijgewerkte lijst hulpouders 

Geen bijzonderheden. 
 

3. Mededelingen en post  

a. Directie 

- Nieuwe penningmeester? 

Volgende week heeft Marcel een afspraak met een vader die evt. de taak 

van penningmeester over wil nemen. Als hij dat niet gaat doen, gaat een 

brief mee aan de ouders. Mocht dat niemand opleveren, dan weet Marcel 

evt. een paar ouders die hij nog kan benaderen. Marcel laat het Andrea 

weten als de vader ervan afziet. In dat geval stelt Andrea een brief op. 

- Groepen doordraaien 13 juli / ouderbedankje 

Ieder jaar werden alle hulpouders opgezocht om kleinigheidje te geven 

als dank voor de hulp. Dat is lastig, omdat niet altijd alle ouders op dat 

moment op school zijn. Dit jaar is voor alle kinderen en alle ouders een 

ijskraam geregeld. Op donderdagmiddag 13 juli a.s. om 15.15u wordt er 

ijs uitgedeeld. Samantha B., Olesya en Andrea kunnen helpen.  

- Viering jubilarissen 4 juli 

De jubilea worden in de middag gevierd met kinderen samen. Kunnen 2 

mensen daarbij zijn? Samantha S., Olesya en Sander kunnen daarbij 

aanwezig zijn. Het is de bedoeling om de hal klaar te zetten en drinken 

uit te delen. Graag 13.05u aanwezig zijn.  

- Laatst is een cameraman op school geweest om pr-filmpje te maken. We 

kijken er even naar om op- en/of aanmerkingen te geven. Er mogen wat 

meer ‘blije’ gezichten in beeld komen en het lijkt ons leuker als het 

schoollied door kinderen wordt gezongen. Marcel kijkt wat hij daar nog 

mee kan doen.   

 

b. Vanuit en voor de Medezeggenschapsraad 

- Er is hard gewerkt aan het formatieplaatje voor het komend schooljaar. 

Er komt een extra groep, dit betekende een extra vacature. De extra 
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leerkracht is inmiddels gevonden en dat is een man. Na 3 juli a.s. wordt 

bekend gemaakt welke groep bij welke juf/meester komt. Dan is er nog 

een middag voor de ouders gelegenheid tot het stellen van vragen en kan 

kennis worden gemaakt met de nieuwe leerkracht.  

De schoolgids wordt opnieuw geschreven. Deze komt op website. Alle 

afspraken binnen school staan daarin vermeld.  

Marcel heeft een nieuw jaarplan geschreven. De MR geeft daar akkoord 

op. Marcel hoopt dat a.s. woensdag eea wordt goedgekeurd. 

c. Voorzitter OR 

- Geen bijzonderheden. 

 

d. Secretaris 

- Jaarverslag tot zover vast uitgewerkt. Moet nog worden aangevuld met 

o.a. avondvierdaagse, schoolreis, kamp e.d. Wat is de totale 

opbrengst/winst van de acties paaseitjes en kaarsen? Josien mailt dit 

naar Andrea. Totale opbrengst van beide acties is ongeveer € 1.800,00. 

 

e. Penningmeester 

- Stand v zaken vrijwillige ouderbijdrage 

Alle ouders van nieuwe leerlingen hebben betaald. Nog 6 ouders moeten 

betalen. Josien geeft de namen aan Marcel door en hij pakt dit verder op. 

De ouderbijdrage kan aankomend schooljaar gelijk blijven. Dankzij inkoop 

via Josien voor Sinterklaas/4daagse en sponsoring/korting van diverse 

winkels/boeren zijn we binnen de budgetten gebleven. De reservering 

kamp voor volgende groep staat apart op de rekening.   

- Controle financiën 

De kascontrole wordt gedaan door de voorzitter, secretaris en een ouder. 

Samantha S. zal een ouder vragen. Liefst in de week van 3 juli, dan zijn 

de meeste kosten verwerkt.  

- Financieel jaarverslag 

Kan nog niet worden opgemaakt. Nog niet alle kosten zijn bekend 

waardoor nog geen eindsaldo bekend is. Josien heeft al wel naar het 

bedrag voor reservering kamp gekeken. Dat bedrag staat gereserveerd.  

 

f. OR-leden, mededelingen?   

 1. Geen bijzonderheden.  

4 Werkgroepen  

 1. Evaluatie, definitief draaiboek Sportdag 

Dit punt wordt weer doorgeschoven naar de volgende vergadering. 

Samantha S. kan er niet veel over zeggen. Zij vraagt wel na of er kosten zijn 

gemaakt.  

Het draaiboek is niet volledig. Samantha S. neemt dit nog op met Wasan en 

Fatima 

 

 2. Schoolreis 

Het draaiboek is duidelijk. In principe is alles zover geregeld. A.s. donderdag 

gaan de brieven mee naar de ouders. De hulpouders zijn gemaild. Ongeveer 

de helft heeft daarop al gereageerd, waarvan 2 afmeldingen. Ouders die nog 

niet hebben gereageerd worden morgen op schoolplein aangesproken. De 

juffen maken groepjes. Sander vraagt de OR-leden reservekleding mee te 

nemen.  

Marcel en Samantha S. rijden zelf naar de locaties. Zij hoeven daarvoor geen 

vergoeding.  

 

 3. Kamp 

Het valt tegen wat OR daarvoor doet. Enkel boodschappen doen en spoken. 

We spreken 29 juni om 21.00u af bij de hoofdingang van school en rijden 

dan gezamenlijk naar Oud Gastel. Daar kunnen we dan nog 

omkleden/schminken e.d.  

 

 4. Evaluatie Avond4daagse 

Het is jammer dat de 2,5 en 10 km niet langs de tent kwam. De routes 

 



liepen teveel uiteen. Dit wordt doorgegeven aan de organisatie. Is het een 

idee om in dat geval iemand (met hesje van school) op de andere route te 

zetten met een tas met lekkers of de tent op een andere route te plaatsen? 

Dat kan alleen als er voldoende hulpouders zijn. In de brief is wel 

aangegeven dat alleen bij de 5 kilometer een tent staat.  

De originele inschrijfenveloppes hebben we niet terug gehad. Deze gebruiken 

wij voor de medailles. Dit wordt teruggekoppeld naar de organisatie. 

Blijkbaar heeft de organisatie gevraagd om ouders die meelopen 1 Euro te 

laten doneren voor Stichting Leergeld. Die boodschap is niet goed 

doorgekomen. Samantha B. koppelt dit terug.  

Vanuit het team: veel mensen vonden het weer leuk dat er een tent stond. 

Marcel maakt volgende keer een iets andere inschrijflijst zodat het team kan 

kiezen of ze bij start/finish of de tent willen staan. Het team heeft wel wat 

gemopperd om de spullen mee te nemen, maar dit is de makkelijkste 

oplossing.   

Er is niet aan gedacht dat de kraam op donderdagavond ook weer terug naar 

school moest. Josien en Sander hebben dit geregeld.  

Tip voor volgend jaar: bij de finish goed aangeven tot hoe laat afgestempeld 

wordt.  

De tent die is gekocht heeft stukken. Angela heeft Andrea gevraagd contact 

op te nemen om de tent te ruilen. Dit is inmiddels gebeurd. 

 5. Afscheid groep 8, 11 juli. 

Welk teamlid vervangt Leoni tbv de werkgroep? Nadja en Wendy.  

De avond begint half 8. De OR verzorgt koffie/thee met iets lekkers. Tijdens 

de musical hapjes klaarzetten en na de musical drinken en hapjes verzorgen. 

Sander, Samantha B. en Olesya zitten bij de musical. Zijn de overige 5 OR-

leden aanwezig? Ja. 

 

5. Rondvraag  

 Andrea vraagt of de data van de kinderdisco in nieuwsbrief kunnen worden 

opgenomen. Ze is daar vrijwilliger en de afgelopen keren was het niet druk. Dat 

is geen probleem. Andrea geeft de data aan Marcel door. Josien geeft aan dat ze 

nergens terug kan vinden wanneer het disco is. 

 

Olesya heeft een vraag over de staking. Staat de Springplank achter de actie? 

Ja, maar staken is niet de keuze van school. Als we er opmerkingen over krijgen, 

dan aangeven dat alle scholen in Etten-Leur aan de actie meedoen. De lage 

salarissen en hoge werkdruk zorgen ervoor dat steeds minder mensen in het 

onderwijs willen werken. Er is een lerarentekort en dat is zorgwekkend voor de 

toekomst.  

  

Ontvangen wij reacties van ouders dat ze te laat worden gevraagd voor 

activiteiten waarvoor zij zich hebben ingeschreven op het hulpouder formulier? 

Dat komt af en toe voor. De data van activiteiten zijn wel al van tevoren bekend. 

   

Kunnen wij een rol spelen bij ouders die nieuw op school zijn? School merkt dat 

zij toch niet goed de weg weten. Dit blijkt ook uit het aantal hulpouders in de 

lagere groepen. Marcel wil de info avond op een andere manier indelen om onder 

andere een goed beeld te geven aan nieuwe ouders. Misschien kunnen OR-leden 

nieuwe ouders een keer aanspreken?  

 

6. Sluiting  

 De vergadering 10 juli a.s. komt te vervallen. We kunnen vast een indeling 

maken voor de werkgroepen aankomend schooljaar. Sommige OR-leden hadden 

het te druk met activiteiten achter elkaar en de een zat in vier werkgroepen, 

terwijl de ander maar één werkgroep had. Dit moeten we beter verdelen. 

 

 

 


