
 

 

Notulen OR vergadering van maandag 11-09-2017  20.15 uur 

aanwezig  Jet (voorz.) - Miranda  - Lotte - Carolien – Astrid – Anick - Ellis - Bernadette (secr.) 
Anne-Mieke (teamlid school) 

afwezig - 

 
 

Agendapunt Bespreekpunt of Besluit Actie door 

1. Opening • Welkom nieuw OR lid Astrid! 
• Astrid toevoegen Google Drive 

 
Bernadette 

2. Notulen Naar aanleiding van vorig verslag en overige zaken: 
• Materialenlijst gymzaal is beschikbaar, Ferdinand v Wyk heeft dit 

met het bestuur besproken, uitkomst wordt binnenkort met Ellis 
en Kristel uit Nederasselt persoonlijk besproken, uitkomst volgt. 

• Emailadres van de OR is OR@zilverberg.nl, deze dient 
automatisch doorgestuurd te worden naar 
ellis.schipper@gmail.com 

• Simone is als OR lid uitgeschreven bij de KvK 
• Miranda geeft aan dat dit haar laatste jaar bij de OR zal zijn 
• Evaluatieve opmerkingen schoolreisje (zie vorige notulen) 

meenemen met oog op volgend jaar.  
• Kees Verhoeven is toegevoegd aan de app groep van de 

verkeerscommissie 
• Allen zijn van mening dat de hulpouders voor het 

verkeersexamen de ouders van kinderen in groep 7 horen te zijn. 
Dit zal met de leerkrachten gedeeld worden zodat deze 
hulpouders geregeld kunnen worden 

• Info mbt gezonde traktaties (zie vorige notulen) als signaal bij 
het team neerleggen. 
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3. Info vragen 
vanuit team 

• Het schooljaar is goed gestart, 170 leerlingen, er is een nieuwe 
methode lezen, nieuw administratiesysteem ParnasSys, team is 
uitgerust en enthousiast. 

• De school heeft een nieuwe website, het logo van de school 
wordt door een ouder opnieuw vormgegeven en dat volgt nog. 
ICT van de Zilverberg website ligt bij Stichting Condor, sommige 
ouders hebben problemen met inloggen website, Carolien heeft 
hierover contact met Lonneke 

• Er zijn dit jaar 5 Jeelo thema’s - elk thema wordt voorzien van 
opening en sluiting voorbereid door 2 collega’s , kartrekkers van 
het complete project: Janneke, Inge, Sanne en Lonneke  

• Kleuterklas wil ook graag lei-lindes ivm schaduw. Lonneke is in 
contact met KION over delen van kosten voor buitenspeelgoed 
en  een bijdrage voor een boom. Carolien heeft een initiatief 
ingediend bij de gemeente voor subsidie en volgt dit verder op. 

• Bij de gemeente is  door de stichting het verplaatsen van de 
kleine poort op het plein aangevraagd. Door deze een aantal 
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meter meer op het plein te trekken ontstaat er een bredere 
stoep, dat de veiligheid van leerlingen ten goede komt. 

• Het is nog niet bekend of de leraren van de Zilverberg deel zullen 
nemen aan de staking op 5 oktober, meer info volgt snel 

 
 
Lonneke 

8. Doorkijkje 
ouderavond 
start 
schooljaar & 
werving 
nieuwe ouders 

• Teamleden en OR kartrekkers per activiteit zijn doorgenomen, 
zie apart overzicht 

• Er is een nieuw overzicht gemaakt met OR vergaderingen (data 
en onderwerpen) 

• Sponsorloop – aan school vragen hoe, wat en wanneer en 
terugkoppelen naar OR. Vanuit OR is de voorkeur dit in het 
voorjaar te organiseren. 

• Musical - Volgend jaar ligt de volledige organisatie van de 
musical bij de leerkrachten gezien dit efficiënter is in de 
communicatie met het verenigingsgebouw. OR wel helpen bij 
het maken/regelen van de afscheidskadootjes 

• StMaarten – Allen akkoord dat rol van school bij deze viering 
kleiner kan; bv niet alle leerkrachten hoeven hierbij aanwezig te 
zijn, alleen de teamleden betrokken bij de organisatie. Groep 
1tm4 maken nog steeds lampionnen in de klas en de start van de 
optocht zal ook op school zijn. Dit betekent wel dat er mogelijk 
meer hulpouders nodig zijn, met name om toezicht te houden 
tijdens de optocht. Ouders worden gevraagd in de kerk hun 
eigen kinderen bij zich te houden. 

• Ouderavond 
o School zal de ouders eraan herinneren de agenda’s mee 

te nemen op de ouderavond ivm inschrijvingen 
hulpouders.  

o Ellis maakt en geeft de OR presentatie op beide 
avonden. Bernadette en Ellis maken het 
hulpouderactiviteitenoverzicht en hulpouderformulier, 
hier moeten iig ook de mobiele nummers van de 
hulpouders ingevuld worden ivm aanmaken app 
groepen. Over een digitaal hulpouderformulier in 
oktober 2017 wordt nog nagedacht, de man van Astrid is 
handig met Google forms. 

• Mogelijk wil Marloes (moeder van Emma) volgend jaar aanhaken 
bij de OR – tzt uitnodigen voor vergadering. 
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9. Financiën  • Lotte checkt met Lonneke of de school al een rekening van het 
Verenigingsgebouw heeft gekregen voor de musical, bij de OR is 
nog niks binnen. 

• Rekeningen Lei-lindes binnen, Lotte neemt contact op met 
Lonneke voor de bijdrage school (heeft Lonneke een factuur 
nodig?) 

• Briefjes maken voor de ouderbijdrage fruit en deze aan de juffen 
geven. Na de vergadering werd duidelijk dat het fruit dit jaar per 
stuk duurder zal zijn. Gezien het nog niet duidelijk is welke 
hoeveelheid afgenomen zal worden is het totaalbedrag nog niet 
zeker. Besloten is om het eerst een jaar aan te kijken alvorens de 
ouderbijdrage te verhogen. 
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11. Rondvraag -  

Afsluiting en 
nieuwe datum  

• Nieuwe datum:  25 Oktober 20.15 uur lokatie Bernadette. 
Geïnteresseerde (nieuwe) OR-ouders zijn welkom! 

 
 
 
 

 

 

 


