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OUDERRAAD 

 

 
Notulen Ouderraadsvergadering dinsdag 11 september 2018 

(locatie: De Brink) 
 

 
1. Opening 20.00 uur 

 
2. Notulen 20 juni 2018 

Voor de sportdag 2019 is het lastig om in september 2019 te doen. 
Het MT zal de knoop moeten doorhakken. De suggestie van de OR 

wordt meegenomen. 
Eventueel reservedatum voor sportdag ivm calimiteiten. 

Indien sportdag verplaatst wordt, moet dit wellicht ook gelden voor 
het schoolreisje. 

 

3. Actiepunten 
Website is on going 

 
4. Ingekomen post en mededelingen DB/Team 

• Notulen MR 
 

• Team 
- Veel nieuw personeel (pedagogisch medewerkers, 

onderwijsassistenten (Roel, Kaylee)) vanuit de middelen om 
de werkdruk te verlagen. Er is ook een extra leerkracht 

(Susanne) aangenomen voor de taakverlichting van de 
leerkrachten. Marjan is directeur geworden op een andere 

basisschool. Er zijn een aantal sollicitanten voor teamleider ter 
vervanging van Marjan. 

- Een vraag vanuit de leraren: cadeautjes voor de leerkrachten 

vraagt aandacht. De ene groepsouders doet meer dan de 
andere. Het is niet de bedoeling dat ouders van leerlingen bij 

moeten leggen. Duidelijke instructie voor de groepsouders wat 
er mogelijk is voor het cadeautje voor de juf. Reminders 

tijdens de e-mail rondom de signalen (duidelijke instructie, 
max 12,50, knutsel mag wel, geen geld collecteren of leerling 

cadeautje laten kopen) 
- Nicole is bevallen, Janneke bevalt bijna. Manon is zwanger. 
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• DB 
o MT-MR-OR overleg 

Het is de bedoeling om geen beleidszaken te bespreken in de 

OR. Dit is een taak voor de MR. Meegeven mag altijd (dus 
benoemen en parkeren op de juiste plek) 

o Vrije dagen groep 1 en 2 / Trinoom theater 
Dit wordt meegenomen in het besluit. Het is sowieso een 

uitdaging voor het Trinoom theater omdat er geen standaard 
podium meer is. Hetzelfde geldt voor Sinterklaas-activiteit en 

de Kinderboekenweek. 
o Afscheid Marjan 

A.s. donderdag is afscheid van Marjan. José, Monique en 
Marieke gaan. 

o Kascontrole 
Kascontrole is goed verlopen. Ook de overdracht is goed 

geregeld.  
o Schoolbijdrage: er mag ivm privacywet geen lijst met e-

mailadressen worden gegeven. Paul heeft met Janine 

overlegd. Het is wellicht handig om eerst een stukje in de 
nieuwsbrief en via Parro om de schoolbijdrage over te maken 

onder vermelding van naam kind en groep. Edith vraagt na of 
er andere mogelijkheden zijn binnen Parro. 

o Groepsouders: Edith neemt een punt mee in de teaminfo. 
Nieuws uit de OR: oproep in de nieuwsbrief voor 

groepsouders, nieuw OR-lid uit onderbouw (beschikbaar ook 
overdag voor overleg met commissies), commissieleden  

o Privacywet/ or en fotocommissie 
Het is nu nog niet bekend hoeveel kinderen niet op de foto 

mogen. 
Er moet wel een oplossing komen voor de algemene dingen. 

 
5. Stand van zaken lopende activiteiten 

• Kinderboekenweek 

Alles loopt, de klassen lopen nu naar de Brink (ivm ontbreken 
podium), thema is Vriendjes, kussentje lezen gaat wederom 

door. Overal worden duo-vriendjes opgehangen (Poe en 
knorretje, dikke en de dunne, enz). Per bouw wordt er een soort 

speurtocht georganiseerd. Er komt een kleine opening en een 
grotere afsluiting. 

• Dag van de leerkracht 
Het idee is om alle leerkrachten een stempel met een dikke duim 

te geven. Idee is om al het personeel het cadeautje te geven. 
• Sinterklaas 

1e overleg is gepland. 
 

Volgende vergadering: koningsspelen / paasontbijt op agenda 
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6. Signalen 
• Paascommissie: Jolanda kent een ouder die leuke ideeën heeft, 

ze vraagt om nogmaals dit door te geven aan de OR. 

• Onrust van de ouders groep 4 ivm combinatie klas: Komt er 
volgend schooljaar weer combinatie klas 4/5 of weer zeer grote 

klassen, weer husselen van de groepen? Dit opnemen met MT. 
Dit geeft heel veel onrust bij de ouders. 

• Fietsen over het schoolplein: er wordt weer zeer veel gefietst op 
het schoolplein met name rondom het Montesorri deel. Aandacht 

hiervoor vanuit school / leerkrachten. 
• Schoolreisje: Giovanni staat voor de middenbouw, maar heeft 

kinderen in de bovenbouw. 
• Kinderraad van vorig jaar heeft doel van dit jaar bepaald: 

aansluiten bij actie 3FM. Indien glazenhuis niet door gaat, dan 
moet er met spoed een nieuw doel komen. 

 
7. Rondvraag 

- Bonnen / declaraties: graag alles digitaal. 

- Cashgeld commissies: o.a. Carnaval, Sinterklaas (muntjes voor 
surprises) 

 
8. Sluiting 

 
 


