
  

 
  

 

 

 

 

Notulen Ouderraadvergadering nr. 5 Ouderraad d.d. 17 december 2018 

Aanvang 19.30 uur 

Voorzitter:    Sander 

Secretaris:    Andrea 

Aanwezig:    Fatima, Angela, Evelien, Kirsten 

Aanwezig van het team:   Marcel   

Afmeldingen:   Leonie, Olesya 
1. Opening en vaststellen definitieve agenda  

 Leonie heeft aangegeven te stoppen met de OR. Ze heeft weinig vrije momenten 

en kan moeilijk oppas regelen voor haar jongste dochter. Ze helpt nog wel mee 

met de Kerstviering. 

 

2. Goedkeuring notulen en actielijst  

a. Notulen vorige vergadering 

In de notulen staat dat er wordt gevraagd het budget te verhogen volgend jaar. 

Dat klopt niet. Andrea past dit aan. 

 

b. Actielijst 

In de gaten houden of de Jumbo weer een actie houdt. Olesya ontvangt hier dan 

begin 2019 een e-mail over. 

Angela heeft nog geen contact met de fotograaf opgenomen. Zij begreep dat 

enkele ouders nog foto’s willen bestellen. 

 

c. Lijst hulpouders  

Nog niet aangepast, volgt zsm. 
 

3. Mededelingen en post  

a. Directie 

- De vacature van onderwijsassistent is inmiddels vervuld. De leerkracht kan 

per direct beginnen. Het betreft een afgestudeerde leerkracht die bekend is 

binnen Stichting Leersaam, omdat zij in de vervangingspool bij 

ziekmeldingen werkt.  

- Er is veel tijd besteed aan de indeling van de bovenverdieping. Voor de 

scholen is het een goede uitkomst. De verbouwing moet in maart klaar 

zijn. Er komt een scheidingswand in de tso-ruimte. Het wijkhuis wordt 

groter, dat wordt een soort inloophuis. Er komt nog een extra 

scheidingswand, zodat de ruimte in twee gedeeld kan worden. De 

teamkamer komt boven. De bso gebruikt deze ook en de teamkamer is 

inzetbaar voor de onderwijsassistenten. Verder komen er 2 verhuurruimtes 

en nog een stuk gemeenschappelijke ruimte om in te roosteren. Begin 

januari staan afspraken gepland om offertes te laten opmaken. 

 

b. Vanuit en voor de Medezeggenschapsraad 

- De MR heeft bij de sollicitatieprocedure geholpen. Eind januari staat de 

volgende vergadering gepland. Marcel heeft de vergaderdata van de MR. 

Sander spreekt met Marcel af wanneer hij aanschuift. 

 

c. Voorzitter OR 

- De OR bestaat nu nog uit 7 ouders. Dat is op zich wel voldoende, maar 

eind van het schooljaar stoppen Angela en Andrea. Begin 2019 nieuwe 

leden werven. 

In de aankomende info staat een stukje van Kirsten. Zij geeft daarin aan 

dat ouders vrijblijvend een vergadering kunnen bijwonen. Misschien kan dit 
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stukje extra benadrukt worden.  

We spreken af om tijdens de kerstborrel ouders aan te spreken.  

d. Secretaris OR 

- Geen mededelingen. 

Olesya heeft inmiddels aangegeven dat het secretariaat liever niet op zich 

neemt ivm tijdgebrek, tenzij er geen andere vervanging wordt gevonden 

voor Andrea. Ter info! 

 
 

e. Penningmeester 

- Svz ouderbijdrage 

Er staan nu nog 15 betalingen open. Evelien zal eerst de lijst goed nalopen 

of de betreffende kinderen nog op school zitten. De Tikkies waren geen 

succes, er zijn maar 2 betalingen ontvangen. 

- In januari zal Evelien de nieuwe leerlingen aanschrijven. 

 
 

4 Werkgroepen  

 1. Sinterklaas, evaluatie/def. Draaiboek 

Het enige dat nog moet worden afgewikkeld is het bedankje voor 

Sinterklaas en Pieten, 1/3e van het totaalbedrag wordt betaald aan de 

Hofstee. Marcel krijgt de bon van de OR van de Hofstee en zal dit betalen.  

Het Sinterklaasfeest is goed verlopen. Enkele kleinigheden, maar die waren 

snel opgelost. 

Er is overleg geweest met de OR van de Hofstee hoe we volgend jaar meer 

kunnen samenwerken. Dit is met Jolanda geëvalueerd, maar zij geeft aan 

kadootjes en versiering zelf te willen regelen.  

Wat betreft versiering: het team vindt het prettig als het niet te druk is 

versierd. Daar wordt rekening mee gehouden. Maar het team heeft zelf 

extra versiering opgehangen.  

De verdeling van het team was niet goed, Jolanda trok de kar. Marcel heeft 

dat gezien en de verdeling volgend jaar wordt anders, 2 leerkrachten 

onderbouw, 1 leerkracht bovenbouw. Voorstel is dat Kirsten en Fatima 

volgend jaar weer in deze werkgroep zitten. Het is een pittige werkgroep, 

maar wel heel leuk.  

Angela en Cindy willen graag volgend jaar weer Piet zijn. Er waren ook 

Roetveegpieten bij. Dat is goed bevallen 

 

 2. Kerstmis, concept draaiboek 

De ouders is gevraagd hapjes te maken. De leerlingen eten in de klas. De 

ouders kunnen in de tussentijd op het schoolplein borrelen. Er is gekozen 

om soep en brood te serveren. Verder wordt er koffie, thee en Glühwein 

geschonken. Verder wat koekjes, chocolaatjes en hapjes uit de klassen. We 

zetten bij droog weer het kraampje buiten, er is muziek en twee 

vuurkorven. Tip: metalen plaat of schep zand onder de vuurkorf ivm de as. 

A.s. woensdag om 17.15 uur aanwezig zijn om eea klaar te zetten. 

Het thema is de wereld is een toverbal. Iedere groep heeft een ander kleur 

t-shirt aan en zij gaan een kring vormen.  

Afgelopen donderdag hebben de leerlingen koekjes gebakken. Er worden 

nog kaarten gemaakt voor de voedselbank. Deze worden op 20-12 in de 

middag gebracht. Helaas kan er niemand van de OR meegaan. Andrea 

vraag Marcel of iemand van het team, bijvoorbeeld Wendy, mee kan gaan.  

Andrea vraagt wanneer de Kerstviering van de Hofstee is? De grote hal 

moet vrijdagmiddag leeg zijn. Als de Hofstee de hal ’s ochtends nog 

gebruikt, kunnen zij de hal dan leeghalen? Marcel vraagt dit na en laat het 

nog weten. 

Voor het opruimen van de versiering vrijdagochtend 21-12 kan niemand 

van de werkgroep. Kirsten en Fatima kunnen vrijdagochtend wel. 

Verzoek om de stekkerdozen op te ruimen in OR-kast.  

 

 3. Carnaval, mail Hanneke 

Kirsten legt uit dat Hanneke een mail van De Rooi Pannen heeft gehad met de 

 



vraag of een klas de carnavalsviering kan organiseren. Zij stellen een 

programma op dat door ons kan worden aangepast. De klas regelt die dag dan 

ook. Het team is enthousiast.  

Sander geeft aan dat we moeten oppassen dat we hulpouders niet passeren. 

Zij moeten er wel bij betrokken worden. 

De OR lijkt het een goed idee. Kirsten laat dit Hanneke weten.  

 4. Koningsdag, vervanging Patrick 

Patrick was coördinator voor Koningsdag. Wie wil dit oppakken? Werkgroep 

actie organiseert die dag een sponsorloop. Zij zullen bijspringen bij de 

werkgroep. Wie coördinator wordt, wordt tegen die tijd bekeken.  

 

5. Rondvraag  

 Kirsten vraagt waarom de Springplank nooit meedoet aan voetbal-, 

handbaltoernooien e.d.? Marcel vindt dat je dat als school goed moet doen, school 

wordt op zo’n dag gepromoot. Het team moet daaraan meewerken en Marcel vindt 

dat niet bij de taak van de leerkrachten horen. Nu is er een vakdocent gym, dus 

daar kan wellicht iets in veranderen.  

 

6. Sluiting  

 Volgende vergadering 4 februari 2019, 19.30 uur.  

 


