
Notulen OuderRaad vergadering maandag 4 juni 2018 DEFINITIEF 

 
Aanwezig: Gini, Bianca, Karen, Maaike, Jeanneke (notulen) 
 
Afwezig:     Russel, Mirela, Joost 
 

1 Opening en vaststellen agenda Actie’s 

1.1 Agenda vastgesteld.  

2 Notulen vergadering 19 maart 2018  

2.1 2.1 n.a.v. actiepunt Femke vastleggen voor kascommissie: Reminder 
voor Mirela: boekjaar moet goed afgesloten worden en actief 
overgedragen aan de kascommissie 
3.3 Maaike zal alle klassenouders benaderen om hen te vragen een 

app-groep per klas op te zetten.  
6.1 bovenbouwen hebben geen vaste luizenouders maar worden wel 

gepluisd. 
3.4 Doe boekje is op de website geplaatst. Jeanneke zorgt dat boekje 
uitgeprint wordt en opgehangen in de entreehal. 
Karen zal in de tekst voor nieuwe onderbouwouders een verwijzing 
naar het doe-boekje opnemen. 

3.6 kledingbeurs heeft niet plaatsgevonden omdat niemand de 
organisatie op zich heeft genomen. 
6.4 vaststelling ouderbijdrage: ons standpunt is bekend bij het Raam 
en wordt gedeeld: geen noodzaak tot verhoging voor het volgend 
schooljaar. 
7.3 kan er een centrale plek (in de cloud) komen om alle draaiboeken 
op te slaan? Bianca gaat dit na. 

Mirela 
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2.3 Notulen zijn vastgesteld.  

3 Mededelingen vanuit de OR  

3.1 Sportdag: 

Karen verzorgt de boodschappen en levert ze af op de locatie. 
Bianca vraagt bij Vincent na hoeveel ouders er nog nodig zijn voor de 
begeleiding. 

 

Karen 
Bianca 

3.2 Voorbereiding Jaarvergadering 2018-2019: 
Vastgestelde datum: woensdag 26 september 2018 

Brainstorm over onderwerp/thema: streefplan-doelen-leerlijnen. 
Ook gewenst: koppeling tussen wat en hoe je kind op school leert en 
hoe je daar thuis bij kunt aansluiten. Bianca overlegt met Mariska. 
N.B.: Op jaarvergadering aanwezige ouders vragen hoe 
ouderparticipatie beter onder de aandacht te brengen. Exemplaren van 
doe-boekje meenemen naar de jaarvergadering! 

 
 

 
 
Bianca 

3.3 Wijziging OR samenstelling: 
Jeanneke verlaat de OR want jongste kind gaat van school. Nieuw lid 
als vertegenwoordiger van de bieb in de OR: Eefke, moeder van Lieske 

(MBD) en Timme (OBD). 
Uitbreiding van het aantal OR leden (evt. zonder portefeuille) gewenst. 
Maaike en Bianca zullen een aantal ouders benaderen. 

 
 
 

 
Maaike 
Bianca 

4 Mededelingen uit het team  

4.1 Er gaat een verschuiving van leerkrachten plaatsvinden; niet alle 
vacatures zijn al ingevuld. Jiska gaat naar de middenbouw. 

 

4.2 18 juni gaat Bianca naar een “ontwerpatelier”, i.v.m. de komende 

nieuwbouw. 1e overleg met afgevaardigden van de gebouwen rond 
Clara van Sparwoudestraat en de gemeente. 

 

4.3 Bianca zoekt naar dansleraren die de Dansdag kunnen geven – Maaike 
heeft een voorstel gedaan en Bianca overlegt met Vincent. 

Bianca 

4.4 Waarschijnlijk gaat volgend jaar Swim2Play niet meer door: geen 
personeel genoeg in het zwembad dichtbij. Jammer!! 

 

5 Mededelingen uit de MR  

5.1 Recent besproken in de MR: 
- Hoe ouderparticipatie meer te bevorderen 

- Er is ingestemd met het plan voor de werkdrukverlaging. Op de 
locatie MD is gekozen voor de inzet van een onderwijsassistent 

 



voor 3 dagen per week. Zij assisteert deels met o.a. 

leesbegeleiding en deels met conciërgetaken. 
- Formatie 
- Enquête; hiervoor wordt een actieplan opgesteld door de 

directie. 

6 Financiën   

6.1 De ouderbijdrage is inmiddels deels geïnd via automatische incasso’s, 
maar een deel van de ouders moet nog een volmacht tekenen om 
hiervoor toestemming te geven. OR wil vinger aan de pols houden 
omdat het schooljaar bijna ten einde is en er nog ongeveer 30% niet 
betaald is. Karen vraagt Mirela een update te verstrekken van de stand 

van zaken op vrijdag 22 juni. Mochten er dan nog veel rekeningen 
openstaan, dan moet er een noodplan opgesteld worden. 

 
 
 
 
Karen 

Mirela 

6.2 Door miscommunicatie was er geen stukje in de nieuwsbrief 
verschenen om uit te leggen waarom de ouderbijdrage zo laat en 

onaangekondigd is afgeschreven. Dit stukje wordt in de volgende 
nieuwsbrief geplaatst. 

 

6.3 Maaike neemt contact op met Svetlana om uit te zoeken waarom de 
opbrengst oudercafé en kledingbeurs niet terug te vinden zijn in de 
lustrumspaarpot. 

Maaike 

7 Werkgroepen  

7.1 Bibliotheek: 
Jeanneke blijft nog 1 jaar aan als coördinator, om dan daarna het 
stokje over te dragen aan Eefke.  
Er komt een oproep in de nieuwsbrief voor biebouders; o.a. door 
zwangerschappen missen we ouders, én we willen graag een extra dag 
open. 

T.b.v. de eindinventarisatie en eindschoonmaak wordt een oproep voor 
hulp gedaan via de app-groepen van de middenbouwgroepen en in de 
nieuwsbrief. 

 
 
 
Jeanneke 

7.2 Tuin: 
Op het bovenbouwplein komt een regenton uit het OR-budget tuin. De 

rest van dat budget kan dit jaar overgeheveld naar de reservepot voor 
het lustrum. 

 

8 Rondvraag  

8.1 Als er klusjes aan het einde van het schooljaar gedaan moeten worden, 
zou het mogelijk zijn daar oud-leerlingen voor in te zetten. 

 

8.2 Niet alle klassen hebben het sponsorloopbriefje al mee naar huis 
gekregen. 

 

8.3 Maaike stuurt een datumprikker uitnodiging voor een afsluitende 
LUNCH, voor de verandering. 

Maaike 

10 Sluiting 22.00 uur.  

   

 


