
Notulen OR vergadering van woensdag 20 juni 2018 20:15 uur 

aanwezig Jet (voorz.) - Miranda  - Lotte (penningmeester) – Astrid – Anick – Ellis - Bernadette (secr)  
– Marieke – Daniel - Lonneke (teamlid school) 

afwezig  

 

Agendapunt Bespreekpunt of Besluit Actie door 

1. Opening Welkom terug Bernadette!  

2. Actiepunten Naar aanleiding van vorig verslag en overige zaken: 
• Marloes (moeder van Emma) Jun2018 aanhaken bij de OR -  

uitnodigen voor volgende vergadering.  
• Toevoegen statement privacy in OR presentatie en op 

inschrijfformulier hulpouders 
• Google form opstellen voor werving hulpouders gaan we niet 

meer doen. Het overzicht met activiteiten en taken hulpouders 
komt op de website van de school. 25 juni is er team vergadering 
dan worden data activiteiten volgend jaar vastgelegd. 

• Verkeersexamen: Evaluatie met Cees is gedaan (oa mbt 
verbeteren route) 

• Koningsspelen punten ter overweging doorgeven aan organisatie 
(mbt EHBO, brood, ijsje, aankomst)  

• Aantal parkeerplaatsen om school, bewoners klagen over 
parkeren – eventueel ism verkeersgroep advies vragen bij VVN. 
Personeel heeft verzoek gekregen verder weg te parkeren. 
Andere optie is een Kiss&Ride zone. Nieuwe wethouder komt zich 
na de zomervakantie voorstellen, Lonneke bespreekt dit ook met 
hem.  

• Camera toezicht ivm vernielingen – Carolien heeft contact 
hierover met Lonneke (eventueel een nepcamera), camera’s zijn 
aangeschaft en opgehangen. Er is contact met de wethouder 
aangevraagd m.b.t bord met gedragsregels op het plein buiten 
schooltijd. 

• Opnieuw enquête volgend jaar over het continu rooster, indien 
allen akkoord zou het pas in schooljaar 2019-2020 
geïmplementeerd kunnen worden. 
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3. Terugblik 
Schoolreisje 
Mei 2018 

• Geen bijzonderheden, goed verlopen  

4. Terugblik 
sponsorloop 

• Goed verlopen 
• Opbrengst ruim 2400 euro 
• Janneke heeft in draaiboek aangepast dat ouders van tevoren 

moeten weten hoe laat hun kind het rondje loopt 

 



5. 
Schoolreisjes 
najaar 2018 

• Datum schoolreisje volgend jaar is 20 September 
• Voorstel nieuwe formule schoolreisje zoals beschreven door 

Lotte, Marieke en Jet is akkoord, nog wel op papier delen met 
team. Voor komend schooljaar (de evaluatie fase van de eerste 
keer educatief is Sharon van Haren contactpersoon namens het 
team). Voor de praktische organisatie in september 2018 gaat dit 
nog via Lonneke. 

• Jet alvast contactouders mailen voor het schoolreisje van 
Sep2018 (rij-ouders regelen etc) – het lijkt erop dat de 
contactouders nog geen start hebben gemaakt met het zoeken 
van rij-ouders. 

• Stukje aanleveren voor Zilverberg Express voor schoolreisje. 
• Groep 5 t/m 8 gaat met de bus (17hr terug), groep 3+4 moet 

rijdbaar met de auto zijn en gaan eerder terug (15hr). 
• Van ouders die meegaan wordt binnen het nieuwe concept meer 

verwacht dan een oogje in het zeil houden – goed instrueren. 
• Contactouders met de juffen regelen welke hulpouders er mee 

gaan op schoolreisje 
• De lokatie van het schoolreisje twee weken van tevoren bekend 

maken in de groepen. 
• Marieke, Lotte en Jet zijn het schoolreisgroepje – als je nog een 

leuke lokatie weet graag doorgeven. 
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6. Musical • USB sticks zijn geregeld en uitnodigingen zijn klaar 
• Rekening van Verenigingsgebouw is binnen, via Anita zal Lotte het 

deel van de OR ontvangen. 

 

7. Schoolplein • Voor welke datum dient eea gerealiseerd te zijn voor gemeente 
initiatiefgroep toezegging 7000 euro? 

• Rabobank aanvraag - beoordeling verwacht in tweede kwartaal 
van 2018 – Daniel zal bellen om op te volgen. 

• Picknicktafels zijn besteld, die komen half augustus binnen.  
Muurschildering komt voor de vakantie, klimgrepen (wit, blauw, 
rood - 8m) dan in de vakantie erop (1e week augustus), totaal 750 
euro. Achter het hockeygoal geen grepen. Buren worden voor het 
plaatsen geïnformeerd. 

• Schommel en toren samen 8000 euro 
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8. Financiën  • Ivm iets duurdere nieuwe schoolreisjes; goed per jaar in de gaten 
houden of de ouderbijdrage nog toereikend is (m.n. in verband 
met kosten bus) – buffer blijven behouden ivm hoge kosten aan 
begin schooljaar (voor nu ouderbijdrage nog niet verhogen). 

• Ivm schoolreisje in Sep2018 komt de brief voor het schoolgeld 
direct in de eerste schoolweek. 

 
 
 
 
 

9. Rondvraag • Leraren gevraagd om nieuwe ouders in contact te brengen met 
de klas contactouder. 

• Bedankje voor vrijwilligers van school regelt Miranda dit jaar nog, 
namen zijn bekend – uiterlijk 6 juli bij Lonneke afgeven - gedaan 

• Nieuwe leidraad contactouders maken voor start volgend 
schooljaar 

• Afscheidskadootjes leerkrachten – contactouders zijn ingelicht 

Lonneke 
 
 
 
Bernadette en 
Anick 
 



• Vergaderingen volgend jaar weer op woensdag, frequentie is ook 
ok, Ellis voorstel maken voor nieuwe vergaderdata 

• Ouders OR leden namen kinderen en groepen naar Lonneke 
sturen om op de website te zetten. 

• Tijdens eerste ouderavond hulpouders werven maar daarna ook 
per activiteit nog in de ZE een oproep plaatsen. Overzicht voor 
hulpouders ook op website school. 

• Nog nieuwe leden OR nodig? – Marloes benaderen we nog. Astrid 
is nog niet zeker of ze kan blijven. Bernadette doet nog 1 jaar mee. 
Geen verdere nieuwe leden nodig. 

• Nieuwe foto OR maken begin schooljaar 

• Nieuwe logo school naar Lotte is verstuurd 
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Afsluiting en 
nieuwe datum  

• Eerste vergadering volgend schooljaar: woensdag 22 augustus 
om 20:15 (locatie volgt) 

 
 
 
 

 

 

 


