
Notulen OuderRaad vergadering 29 november 2017 DEFINITIEF 

 
Aanwezig: Karen (notulen), Bianca, …  
 
Afwezig: Jeanneke, … 
 

1 Opening en vaststellen agenda Actie’s 

1.1   

2 Notulen vergadering 11 september  

2.1 Nieuwe lid kascommissie? Bianca vraagt Marieke 
3.1 Doe boekje voor MD maken (voorstel Jeanneke) 
5.1 PPT slide met foto’s printen en op prikbord  
5.6 Fruit was een succes, volgend jaar weer! 

5.10 apart geagendeerd 

Bianca 
Jeanneke 
Karen 

3 Mededelingen vanuit de OR  

3.1 Kledingbeurs. Niet zozeer een enorme financiele opbrengst, maar wel 
vanuit duurzaamheidsprincipe (80 kledingstukken hergebruikt). 
Communicatie verbeteren, mensen direct benaderen, bijvoorbeeld via 

Whats-app zou kunnen helpen. Ineke bevragen wat ze nodig heeft om 
het succes te vergroten.  

Karen 

3.2 Jaarvergadering. Verdeelde beleving. Langdradig, wel ruimte voor 
vragen. Dialoog met ouders na de presentaties was goed. Combinatie 
van inhoud en organisatie (OR/MR) was goed. Afstemmen met het 

Raam, volgend jaar weer deze formule  

Karen 

3.3 App groep klas van Annemarie (Bianca benadert klassenouders), Karen 
start een groep in OBE Eveline  

Bianca 
Karen 

4 Mededelingen en vragen vanuit het team  

4.1  Werkdruk. Sessies met leerkrachten over dit thema, 6 december 
worden de voorstellen concreet gemaakt. Er zijn ook financiele 

middelen beschikbaar.  
 Studiedagen kennen meer actieve werkvormen waarin het geleerde 

ook wordt verwerkt en toegepast. Dit is een succes. 
 Leerlijnen-systeem is ingezet. Het is nog te vroeg om conclusies te 

trekken  

 

5 Mededelingen uit de MR  

5.1  Russell is voorzitter van de oudergeleding. Naast hem bestaat de 
oudergeleding uit Dolf, Joost en Jeroen. Leerkrachten: Daan, Annet, 
Marieke en Jasper. 

 Schoolgids is goedgekeurd. Locatiedirecteur Raam. Jeroen is deel 
van de sollicitatiecommissie geweest. Er was 1 kandidaat, die is het 
ook geworden (Mariska de Scalogne). Marieke wordt de nieuwe IB-
er. 

 William van Treuringen (clusterdirecteur) was op 16 november 
aanwezig. Verantwoording van de begroting. De MR had daar vragen 

over, maar hoeft formeel niet in te stemmen (dat doet de GMR). 
 Werkdukvermindering. Er is onvoldoende beeld van waar de 

werkdruk vandaan komt. Bianca reageert. Haar zorg ligt in het top-
down model (ook op dit vlak). Doelmatigheid hierin is belangrijk. 
Werkdruk is voor iedereen anders. 

 Mail van ouder met zorg over het aantal lesuren. 8*940 uur wordt 
berekend (gemiddeld per jaar). Jaren zijn niet hetzelfde. 

 

6 Luizen  

6.1 Lucinda wil coordinatie luizen worden. Vooral instructie ouders. Met 
Russell worden de richtlijnen opnieuw besproken. 

Bianca 

7 Financien  

7.1 Cirkeldiagram is gemaakt door Mirela. Komt in de eerstvolgende 
nieuwsbrief 

 

7.2 Ouderbijdrage wordt in januari geïnd. Aankondiging in de komende 

nieuwsbrief.  

 

7.3 Er is nog geld over voor Sinterklaas, maar er komen nog bonnen binnen.   

7.4 Lustrum spaarpot: geld uit projectafsluiting en kledingbeurs apart 
zetten. 

 



8 Sinterklaas  

8.1 Alles loopt goed.  

9 Rondvraag  

9.1 Raam krijgt zonnepanelen. MD krijgt een nieuw gebouw binnen de 
komende jaren. 

 

9.2 Mirela is zwanger! Eind van het schooljaar uitgerekend.   

9.3 2 februari ouderfeest. Mogelijk wordt het verplaatst  

10 Volgende vergadering: 18 januari 2018  

11 Sluiting om 21.37 uur.  

 


