
  

 
  

 

 

 

 

Notulen Ouderraadvergadering nr. 3 Ouderraad d.d. 1 november 2018 

Aanvang 19.30 uur 

Voorzitter:    Sander 

Secretaris:    Andrea 

Aanwezig:    Patrick, Angela, Fatima, Kirsten, Leonie, Wasan,  

     Olesya, Evelien  

Aanwezig van het team:   Marcel   

Afmeldingen:    
1. Opening en vaststellen definitieve agenda  

 Vervanging Wasan, zij stopt na vanavond ivm verhuizing. Ze maakt werkgroep 

Sinterklaas nog af. 

 

2. Goedkeuring notulen en actielijst  

a. Notulen vorige vergadering 

Geen opmerkingen. 
 

b. Actielijst 

A.s. maandag MR-vergadering, maar dit is geen handig moment om aan te sluiten 

ivm nieuwe leden bij de MR. Marcel geeft de data aan Sander door. Hij zal naar de 

vergadering gaan. 

 

c. Lijst hulpouders  

Er zijn meer aanmeldingen dan vorig jaar. 

Zodra we een datum weten waarbij hulpouders nodig zijn, aub doorgeven aan 

Sander of Andrea zodat hulpouders alvast gemaild kunnen worden. 

 

3. Mededelingen en post  

a. Directie 

- Gisteren Springplankdag en teamuitje gehad. Het was een leuke dag. 

- Tot aan herfstvakantie is het druk geweest, o.a. startgesprekken, 

ontruimingsoefening, schoolfotograaf.  

- Op dit moment is er veel onrust in Etten-Leur over huisvesting van scholen, 

maar er is goed nieuws voor De Vleer. De bovenruimte wordt verbouwd. Dit 

deel van het gebouw hoort bij Kober en heeft geen bestemming onderwijs, 

er kunnen geen klaslokalen worden gebouwd. Boven komt de teamkamer, 

maar deze wordt zo ingericht dat het een klaslokaal kan worden. De klas 

beneden in de oude teamkamer blijft. Er komen extra ruimtes voor de 

wijkvereniging en 3 kantoorruimtes om te verhuren, maar die kunnen door 

de scholen worden gebruikt voor 1-op-1 gesprekken, dyslexiebehandeling 

e.d. Kober loopt ook vast met de ruimte die zij hebben, zij kunnen gebruik 

van maken van de teamkamer. In de TSO-ruimte komen extra 

scheidingswanden, zodat ruimte kunnen worden gecreëerd voor inzet van de 

onderwijsassistenten. 

De gemeente betaalt de verbouwing, de scholen gaan de nieuwe ruimtes 

huren. De plannen worden binnen nu en 2 weken voorgelegd bij de 

gemeenteraad. 

- Marcel vraagt of we op het schoolplein geluiden horen dat hij minder op 

school aanwezig is. Dat is niet het geval.  

- Hondenbordjes: Marcel zou deze opnieuw bestellen. Hij weet zo niet of die er 

al zijn. Een enkele keer komt het voor dat een hond op het schoolplein staat, 

OR-leden spreken mensen dan aan.  

Er komen steeds vaker ouders met de fiets op het schoolplein. Marcel vraagt 
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de beheerder om daarop te letten.  

Het hek van het schoolplein is vaak gesloten. 

b. Vanuit en voor de Medezeggenschapsraad 

- 2 nieuwe aanmeldingen, ouders van kleuters. 1 van de 2 sluit aan bij de 

GMR, de ander bij de MR. Maandag a.s. heeft de MR de 1e vergadering van 

dit jaar. Zij bekijken dan welke doelen er voor dit jaar zijn en waar ze mee 

aan de slag moeten. 

 

c. Voorzitter OR 

- Geen bijzonderheden 

 

d. Secretaris OR 

- Vervanging na dit schooljaar 

Staat even ‘on hold’. Olesya denkt na of ze deze taak wil overnemen.  

 
 

e. Penningmeester 

- Svz ouderbijdrage 

82% van ouderbijdrage betaald. Nog 28 leerlingen niet betaald, waarvan 11 

groep 7/8.  

- Aanmaning ouderbijdrage 

Evelien heeft een opzet gemaakt. Sander stelt voor de link voor Tikkie in een 

aparte alinea te zetten. Marcel geeft aan Evelien door welke ouders geen 

mailadres hebben, dan kan zij de mails klaarmaken. Deze worden a.s. 

maandag per leerling verzonden. De Tikkie-link is 2 weken geldig. Daarna 

geeft Evelien de namen waarvan de ouderbijdrage nog niet is betaald door 

aan Marcel, zodat ouders bij de rapportgesprekken kunnen worden 

aangesproken.  

- Enveloppes met betalingen van de ouderbijdragen worden in het OR-bakje 

gelegd. Sander vraagt om de enveloppes meteen aan Sander of Evelien te 

geven. Marcel zal de enveloppen ergens anders opruimen en zsm aan 

Sander of Evelien geven. De ouders krijgen wel een betalingsbewijs bij 

contante betaling.  

 
 

4 Werkgroepen  

 1. Sinterklaas 

Kadootjes en strooigoed staan klaar. De kosten van de kado’s vallen een stuk 

hoger uit. Vorig jaar kon de OR veel tegen inkoopprijs inkopen. Maar Fatima 

heeft eea gratis kunnen regelen. 

Er zijn nog weinig schminkmoeders. Angela heeft de OR van de Hofstee 

gemaild, want de afspraak is iedere school 3. 

De reacties van de hulpouders moeten nog goed geïnventariseerd worden, het 

is onduidelijk omdat in eerste instantie verkeerde data zijn doorgegeven. 

Sander vraagt om op korte termijn te reageren richting ouders. Bij de OR zelf 

was ook verwarring over de datum, omdat het op 4 december wordt gevierd. 

Maar Sint kan niet op een ochtend 2 scholen langs, vandaar dat het op dinsdag 

wordt gevierd.  

Vanuit het team wordt gevraagd of het budget voor het klassenkado omhoog 

kan, het bedrag is al jaren hetzelfde. Dat kan, er wordt € 20,00 afgesproken. 

Jolanda heeft 5 pietenpakken en 1 sintpak gevraagd. Geldt dat voor beide 

kleuterklassen? Fatima vraagt een tante om pakken te maken. Zijn deze dan 

19-11 klaar?  

Dezelfde moeder als vorig jaar loopt weer met Sint mee om het tijdschema in 

de gaten te houden. 

De Voorpiet komt 26-11. 

 

 2. Schoolfotograaf 

Zijn er reacties nav de schoolfotograaf? Ja: er werd weinig tijd genomen voor 

foto’s broertjes/zusjes, niet handig na gymles, enkele reacties over de 

achtergrond.  

Angela belt binnenkort om na te vragen wat de afname is.  

De schoolfotograaf niet op woensdag plannen ivm gym. Volgend jaar wordt de 

 



fotograaf later in het jaar gepland, omdat het tot voor de herfstvakantie erg 

druk was voor het team. In februari wordt contact opgenomen met de fotograaf 

en wordt een nieuwe datum afgesproken.  

 3. Het gekwaak 

Wie wil dit van Wasan overnemen? Marcel levert de stukken aan en Wasan 

zorgde voor de lay-out van Het gekwaak.  

Marcel bekijkt of de nieuwsbrief in een andere vorm kan. Het gekwaak wordt 

slecht gelezen. Er zijn andere mogelijkheden om ouders te informeren, 

bijvoorbeeld een app. Marcel wil dit in 1 groep gaan uitproberen. Vervanging 

voor Wasan is niet nodig. 

 

 4. Kaart-in-actie 

Wasan heeft nog een keer gemaild. Binnen 3 weken zouden de posters komen. 

Wasan belt nog een keer. 

 

 5. Kijkuurtje 20-11-2018 

Moeten we daar nog iets mee doen? Het aantal hulpouders is voldoende 

(behalve voor avondvierdaagse, maar tegen die tijd pakken we dat op), 

betaling van de ouderbijdrage gaat ook goed. Op dit moment is het niet nodig 

de OR te promoten. Marcel heeft eventueel stagiaires van de Rooi Pannen 

achter de hand voor activiteiten.  

De laatste keer waren erg veel ouders op school. Als er de eerstvolgende keer 

weer zoveel ouders zijn, dan wil hij de groep opsplitsen. Het is fijn als er OR-

leden zijn om voor drinken te zorgen. Evelien, Kirsten, Fatima en Patrick zijn er 

die middag. Sander denkt dat een half uur wachten voor ouders lang duurt. 

Marcel houdt ouders met een praatje bezig. Er wordt een brief gestuurd dat het 

kijkuurtje alleen voor ouders bedoeld is, niet voor opa’s en oma’s. Marcel denkt 

na over een intekenlijst, maar het kijkuurtje moet wel vrijblijvend blijven. Het is 

fijn dat veel ouders belangstelling tonen.  

 

 6. Kerstmis 

Tip voor nieuwe Kerstversiering: Floor van de Bremberg organiseert vaak 
ruildagen. Fatima zal dit navragen.  ruildagen vanaf half november, dit wordt 

door de werkgroep verder opgepakt.  

A.s. maandag afspraak met de juffen, alleen Olesya kan daarbij zijn. 

Versieren 6-12 vanaf 19.00u. Dan ook Sinterklaasversiering opruimen. Marcel 

zorgt dat er iemand aanwezig is van het team.  

De kerstbomen (2 kleine en 1 grote) in grote hal en kerstboom in de gang bij 

voorkeur eerder (woensdagochtend of 6 december overdag) opzetten, dat is 

veel werk.  

19 december, met Kerstviering, graag alle OR-leden aanwezig. Tijdstip volgt 

nog. 

Opruimen vrijdagochtend 21-12. 

 

5. Rondvraag  

 Sander: staan ordners met financiële stukken in de OR-kast? Ja. De papieren van 

de Kamer van Koophandel zijn inmiddels ook toegevoegd. 

Evelien: ze heeft een folder, evt. voor schoolreis/kamp. Sander heeft die folder ook. 

Ze legt de folder bij de groep 8. 

 

6. Sluiting  

 Wasan is er vandaag voor het laatste bij. Bedankt voor je inzet! 

De volgende vergadering is op maandag 26 november a.s. om 19.30u. 

 

 

 


