
 

 

 

Ouderraadsvergadering 

Notulen Ouderraadsvergadering woensdag 31 oktober 2018 

(locatie: De Brink) 

 

Aanwezig:  

José de Groot, Paul Muskens, Monique Heijmen-Verberk (notulen), Wim Bremer, 

Giovanni Pili, Lisette Pullens, Bianca Hopman, Stephanie Schoss, Jolanda de 

Kuijer, Hans Schelvis namens MT 

Afwezig:  

Marieke van Haaren 

 

1. Opening 20.00 uur  
 

2. Notulen 11 september 2018 
Aan- en afwezigen ontbraken, rest geen op- of aanmerkingen. 

 
3. Actiepunten 

Website: de komende weken worden de teksten gevuld en de 

documenten bijgevoegd (notulen, agenda en begroting 2018-2019, 

kascontrole 2017-2018 toevoegen) 

Let op! e-mailadressen nieuw toevoegen 

4. Ingekomen post en mededelingen DB/Team 
• Notulen MR 

- nog niet ontvangen 
• Team: 

- er komt een docent bewegingsonderwijs 
- 26/11 Manon gaat met zwangerschapsverlof, het lijkt dat er 

vervanging is 

- Judith van der Linden start als teamleider bovenbouw per 
6/11 

• DB 
o Groepsouders: 

- Bij een aantal groepen ontbreken nog ouders, Edith 

heeft in een e-mail aangegeven hier achter aan te gaan 
o Kinderraad 



- De teamleider bovenbouw neemt dit mogelijk in haar 

takenpakket op gaan nemen (wordt nog overlegd). Het 
is de bedoeling dat deze raad blijft bestaan. 

o Communicatie/koningsspelen 
- De ouderraad wordt bij het plannen van vergaderingen 

weer buiten schot gehouden. De commissieleden vanuit 

de ouderraad waren in eerste instantie overgeslagen. 
Bij de commissie schoolreisje is door commissieleden 

duidelijk aangegeven dat het niet de bedoeling was dat 
er een tijdstip wordt doorgegeven, maar dat er in 
gezamenlijk overleg een datum / tijdstip wordt 

gepland. De datum is daarop geannuleerd en in overleg 
is een nieuwe overlegdatum vastgesteld. 

o Vacatures: 
Aline Kersten heeft interesse, maar heeft zich niet 
gemeld vanwege het feit dat er ’s middags vergaderd 

wordt. -> Jose neemt contact op. 
Misschien ook nog een oproep via parro. 

Er is 1 aanmelding ontvangen voor hulpouders  
 

5. Signalen 
Pauzes (geen toezicht, afleiding tijdens pauzemomenten, 
incident) 

Er is inderdaad een incident geweest, hier is echter adequaat naar 
gehandeld. 

Pauzes op een grote school zijn anders dan op een kleine school. De 
roosters qua pauzes zijn erg straks qua eten en buiten spelen. Daar 
zijn pedagogisch medewerkers voor ingezet. Bij Montesorri zijn de 

leerkrachten bij de gezamenlijke tafel, voor enkele klassen is er wel 
toezicht. In de onder- en middenbouw is er wel toezicht door de juf. 

Bij de bovenbouw is er toezicht vanaf de gang en soms in de klas. 
Leerkrachten proberen erop te acteren dat kinderen moeten eten en 
drinken. Het probleem zit hem in het aanzetten van de televisie 

waardoor de kinderen afgeleid zijn en dus minder / slechter eten. 
Van voedingskundig oogpunt is het belangrijk om bewust te eten. 

Hans neemt dit mee in het overleg op school. 
 
Klimrek onder / speelmogelijkheden middenbouw  

Hans checkt hoe het grote speeltoestel actief / passief gebruikt 
wordt in de pauzes bij de kleuters en hoe het toezicht is geregeld. Er 

is bewust voor een uitdagender toestel gekozen. 
Bij de middenbouw komt een nieuw toestel. Dit staat inmiddels in de 
planning. 

 
Parkeren (gevaarlijke situaties) 

Je ziet regelmatig kinderen alle kanten op lopen. Als ouder moet je 
ook toezicht houden op je eigen kinderen.  
Vrijdag gaat Hans aan de slag met de werkgroep om ouders / 

kinderen uit de auto te krijgen. Het parkeren (met name bij slecht 
weer) is het een redelijke georganiseerde chaos. 

Bovendien zal de komende periode nog chaotischer verlopen in 
verband met de geplande werkzaamheden rondom de school. 



Foto’s in de klas / klassenfoto’s 

Er komt gewoon een klassenfoto. 
Vanuit de AVG mogen alleen kinderen gefotografeerd waarvoor 

toestemming is gegeven. Het is niet te voorkomen dat ouders foto’s 
maken (bijvoorbeeld op het schoolplein met schoolbrede 
activiteiten). Het is heel complex en bijna niet te controleren. Voor 

de fotocommissie is het nu lastig acteren.  
Het is aan school om leading te zijn om deze formulieren retour te 

krijgen. Het is wel aan ouders om deze formulieren aan te vullen. 
Voor activiteiten vanuit de Ouderraad kunnen op het moment dus 
nog geen foto’s worden gemaakt. De fotocommissie kan wel contact 

opnemen met Janine inzake de stand van zaken van de ingevulde 
toestemmingsformulieren; zij heeft het overzicht in deze.  

 
Mobiele telefoons/mediawijsheid: 
Het is de verantwoordelijkheid van de ouders. Er wordt wel 

aandacht besteed in de klas aan mobiele telefoon, zeker aan pesten 
en dergelijke. Recent is bijvoorbeeld in een aantal klassen de app 

momo besproken. 
 

Gymzaal (vies, muffig en warm): 
Leerkracht moet opletten bij het betreden van de kleedkamers. 
Echter de leerkracht moet wel kunnen optreden.  

Dat de gymzaal vies en muffig zou zijn, wordt niet herkend. Er 
wordt meerdere keren per dag schoon gemaakt. Het lijkt een 

incidenteel geval. 
In geval van extreme warmte zoals afgelopen zomer, is het niet te 
voorkomen dat de gymzaal (erg) warm wordt. 

 
Ouderbetrokkenheid: 

Het is in het belang van het kind en de ouder om meer 
ouderbetrokkenheid te creëren. De school kan hier echter niet toe 
verplichten. 

 
Toegangsdeur bij onderbouw (te laat open) 

Deur bij de kleuters is vaak te laat open. De deur is vaak pas om 7 
minuten voor half negen open. De deur moet om 8.20 u open. Hans 
neemt dit mee terug naar het team. 

 
Paasontbijt (wel of geen ontbijt) 

Koningsspelen / paasactiviteit commissie is nog niet bijeen geweest. 
Hierdoor is er nog geen invulling van de activiteiten rondom 
Koningsspelen en Pasen (liggen vlak bij elkaar qua data) 

De school zal duidelijker moeten communiceren naar ouders wat de 
planning gaat worden. 

 
6. Evaluatie activiteiten 

• Dag van de leerkracht: 

Veel leuke reacties op het cadeautje van de Dag van de 
Leerkracht 

 
• Kinderboekenweek 



Het enige zorgpuntje was het foto’s maken (veel ouders 

maakten foto’s, terwijl dat eigenlijk niet mag volgens de 
AVG). 

Voor de aankleding was het niet zo’n goed thema. Veel 
positieve reacties rondom de speurtocht en dergelijke. 
Podium omgedraaid was een goede idee. 

Geen negatieve signalen. 
 

7. Stand van zaken activiteiten 
• Sinterklaas 

Marina en de pieten van vorige jaren hebben afscheid 

genomen. Er zijn enkele pieten vanuit het MaasWaalcollege.  
Intocht alleen met groep 1-4. Sinterklaas komt op een leuke 

manier aan. Mogelijk op een tractor. 
Optredens zijn in de Slingert. Wordt leuk aangekleed.  
Wel nog ouders nodig die kunnen helpen met oa sminken. 

Draaiboek van Sinterklaasjournaal was nog niet binnen om op 
in te haken. Sinterklaaskleding en pietenkleding is aanwezig, 

alleen staf is (weer) weg. 
De hele school krijgt het zelfde in de schoen, er zijn 

cadeautjes voor onder- en middenbouw en surprises voor de 
bovenbouw. 
 

• Kerst 
Nog geen acties geweest. 

 
• Schoolreisje 

Hullies voor onderbouw (alleenrecht) 

Middenbouw: Ouwehands Dierenpark werd minder 
beoordeeld. De juffen hebben als suggestie De Spelerij. 

Bovenbouw groepen 5/6 Toverland. 
Offertes voor bussen zijn aangevraagd. 
Het lijkt allemaal binnen de budgetten te passen. 

In principe stond 29 mei, maar wordt mogelijk een andere 
datum vanwege het alleenrecht op Hullies. 

Liever niet op meerdere dagen. 28 mei is alternatieve datum. 
Route bussen meenemen aangezien er wat rondom school 
gaat veranderen. 

 
8. Rondvraag 

MR vergadering. Paul was aanwezig. Er was wat onzekerheid 
omtrent het bedrag voor de vrijwillige ouderbijdrage (inspraak MR). 
Paul heeft dit onderstaaft met documenten dat MR geen inspraak 

heeft op dit punt. 
Notulen moeten eerst vastgesteld worden voordat ze definitief 

verspreid worden. Eventueel wel als concept worden verstuurd (met 
watermerk concept). 
 

Lisette heeft geen goed overzicht welke juffen geen eigen klas heeft. 
Paul heeft klassenlijst. 

 
9. Sluiting 


