
  

 

  

 

 

 

 

Conceptnotulen Ouderraadvergadering nr. 4 Ouderraad d.d. 27 november 
Aanvang 19.30 uur 
Voorzitter:    Wendy van D. 
Secretaris:    Carola  
Aanwezig:     
Aanwezig van het team:   Marcel en 
Afmeldingen:   Carina, Angela, Deborah 

1. Opening en vaststellen definitieve agenda  

2. Goedkeuring Notulen en actielijst  

a. Notulen d.d. 30 oktober.   

b. Actielijst. De actielijst wordt na deze vergadering doorgestuurd.  

c. Bijgewerkte lijst hulpouders. Deze wordt nagestuurd. 
Moeder van Luuk (van den Hoek) moet toegevoegd worden aan de lijst voor 
excursies. Arjen en Danny Leenen (ouders van Dax) hebben papiertje 
ingevuld, maar staan niet op de lijst. De lijst is wellicht zoekgeraakt, zij 
moeten worden toegevoegd. Ook de mama van Felice moet ook nog worden 
toegevoegd. Als de lijst is bijgewerkt, moet deze ook aan Marcel worden 
verstuurd.  

 

3. Mededelingen en post  

a. Directie 
Over het algemeen zijn de gesprekken goed gelopen. Er is ook teruggekomen 
dat ons deel van de school leuk versiert is.  
Vandaag hebben we bezoek gehad van NAC. Dat was heel erg leuk. 
Moderne geschiedenis is het huidige thema. Er wordt gewerkt om ook te 
kijken of de kinderen van 5/6 ook met 7/8 meedoen in het thema alles in 1.  

 

b. Vanuit en voor de Medezeggenschapsraad 
Er komt een stukje in “het gekwaak” vanuit de MR. Op het moment speelt er 
dat er een nieuwe cao voor het onderwijspersoneel. Zodra de exacte teksten 
bekend worden, gaan deze naar het onderwijspersoneel maar heeft ook de 
MR instemmingsrecht. 
Kober TSO zijn nog steeds geluiden over. Er wordt aangegeven dat er ook 
een oudergeleding bij Kober is, die graag contact wil leggen met de MR van 
onze school.  
Bereikbaarheid van de school is een hot issue geweest.  
Jaarlijkse resultaten van de cito toets zijn besproken.  

 

c. Voorzitter OR 
Er zijn ouders geweest die commentaar leveren op de aanwezigheid van 
honden op het schoolplein. Er zijn vraagtekens wat er zou kunnen gebeuren, 
honden en kinderen is niet altijd te vertrouwen. Dit zou, gezamenlijk met de 
Hofstee, gecommuniceerd moeten worden. Dit geldt overigens ook voor het 

fietsen in het park.  

 

d. Secretaris 
Geen bijzonderheden 

 

e. Penningmeester 
Er blijft post aankomen bij een ex OR lid. Carola gaat dit uitzoeken, er is al 
twee keer tot op heden bij de bank geprobeerd een adreswijziging door te 
geven.  

Marcel heeft Carola de leerlingenlijst gegeven, er zijn nog wat instromers 

 

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/


geweest. Na het weekend maakt Carola de balans op als het gaat om de 
vrijwillige ouderbijdrage en zal de OR berichten. Het is dan 1 december 
geweest en degene waar nog niet voor is betaald krijgen een 
herinneringsbrief.  

f. OR-leden  

4 Werkgroepen  

a. Sint / laatste stand van zaken 
Met de schoen cadeautjes is iets mis gegaan. Dit is ondertussen opgelost. 
Kindjes met het Jehova getuige geloof mogen geen cadeautjes van 
Sinterklaas aannemen en vieren geen feestjes. Er wordt vanuit de OR wel 
aangegeven dat dit wel een aandachtspunt is, ook hoe hier mee om te gaan 
in de klas. 

De cadeautjes zijn goed ontvangen!  
Er zijn nog twee zij instromers op een laat moment gekomen.  

 

b. Kerst / laatste Stand van zaken 
Vorige week is de werkgroep bij elkaar gekomen om ideeën op papier te 
zetten. Dit wordt nu eerst met het team besproken, dan wordt 
terugkoppeling aan de OR gegeven. Versieren gaat 8 december s avonds 
plaats vinden. De manier van versieren wordt besproken.  

 

c. Schoolreis / laatste Stand van Zaken 
De werkgroep is al samen geweest, omdat veel aanbiedingen voor een datum 
geboekt moeten worden. De OR komt bij elkaar om financieel te bekijken of 
het idee van het team en de OR haalbaar is.  

 

d. Er is afstemming met de OR van de Hofstee. Er is door Wendy gevraagd aan 
de leerkrachten om contact te leggen met de leerkrachten van de Hofstee. 
Dit loopt beter dan de communicatie tussen de OR. 

 

5. Rondvraag  

   

6. Sluiting  

 De vergadering wordt om 20:37 gesloten.  

 Volgende vergadering 18 december  

 
*   Bijgesloten 
**  Mondeling 
*** volgt separaat 


