
Notulen OR vergadering van woensdag 22 Augustus 2018 20:15 uur 

aanwezig Jet (voorz.) – Astrid – Anick – Ellis (secr) - Bernadette – Marieke – Daniel  

afwezig Lotte (penningmeester), Lonneke (teamlid school) 

 

Agendapunt Bespreekpunt of Besluit Actie door 

1. Opening -  

2. Actiepunten Naar aanleiding van vorig verslag en overige zaken: 
• Vast agendapunt voor leerlingenraad toevoegen? (check met 

Lonneke) 
• Marloes (moeder van Emma) zal dit jaar nog niet aanhaken bij de 

OR 
• Toevoegen statement privacy in OR presentatie en op 

inschrijfformulier hulpouders – Lonneke vragen om specifieke 
tekst 

• Aantal parkeerplaatsen om school, bewoners klagen over 
parkeren – eventueel i.s.m. 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. VVN is gevraagd om een overleg met andere betrokken 
partijen om tot een advies te komen 

• Camera toezicht i.v.m. vernielingen 
o Camera’s zijn aangeschaft, nu is er overleg om een bord 

met gedragsregels aan te schaffen - Borden krijgen we 
niet van de gemeente, het worden borden die wijzen op 
camerabewaking en verboden voor onbevoegden.  

o Kan team met Wethouder ook budget voor echte 
camera’s bespreken? OR zou kunnen 
meedenken/voorbereiden. Carolien start een overzicht 
van gesprekspunten. Lonneke geeft aan dat er inmiddels 
afstemming is aangaande meerdere zaken omtrent 
onderwijs.  
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3. 
Schoolreisjes 
najaar 2018 

• Voorstel nieuwe formule schoolreisje zoals beschreven door 
Lotte, Marieke en Jet is akkoord, nog wel op papier delen met 
team.  

• Stukje aanleveren voor Zilverberg Express voor schoolreisje – 
extra ZE voor schoolreisje (ook om hulpouders te vragen). 
Museumjaarkaarten instructie mee te nemen. 

• Van ouders die meegaan wordt binnen het nieuwe concept meer 
verwacht dan een oogje in het zeil houden – goed instrueren. 
Brieven maken voor contactouders met specifieke instructies 
(o.a. m.b.t. begeleiden) 

• Contactouders met de juffen regelen welke hulpouders er mee 
gaan op schoolreisje 
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• Voor schoolreis naar Nemo zouden begeleidende ouders met de 
auto gaan, het budget laat echter niet toe de kosten daarvoor te 
vergoeden. Eventueel zouden we een busje voor de ouders 
kunnen huren, zou ook goedkoper zijn m.b.t. parkeerkosten. 
Uitzoeken wat beste optie is en communiceren naar Team, 
contactouders en hulpouders. 

• De lokatie van het schoolreisje – correctie hoeft niet perse geheim 
te blijven 

4. Schoolplein • Voor welke datum dient e.e.a. gerealiseerd te zijn voor gemeente 
initiatiefgroep toezegging 7000 euro? Geld is inmiddels al 
uitgegeven. 

• Er moet nog valdemping komen, huidige is aan vervanging toe 
(herfstvakantie), verzoek budget kan op het lijstje met vragen 
voor de wethouder (boekjaar 2019).  

• Bernadette geeft aan dat er subsidie aankomt voor vergroening 
schoolpleinen vanuit de provincie, zij zal haar oren open houden. 

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

• Carolien maakt huidig project schoolplein af maar kan geen 
nieuwe projecten meer trekken. Erg moeilijk om vrijwilligers te 
vinden die mee willen helpen. Mogelijk helpt het om de data 
eerder vast te leggen. 

• Astrid heeft ingang bij Gelderlander voor een stukje m.b.t. 
nieuwe schoolplein (kindertekeningen eventueel toevoegen 
maar niet de kindernamen erbij) 
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5. Financiën  • Leerlingenraad na de vakantie vragen wat ze graag voor het 
schoolplein aangeschaft willen hebben – zij openen het schooljaar 
op de eerste schooldag 

• Wat is er nog over van schoolpleinbudget?  
• Jaarrekening kan Monique Hopman maken  - moet voor ouder 

info avond (Ellis heeft Lotte gevraagd) 
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6. Ouder info 
avond 

• Leraren gevraagd om nieuwe ouders in contact te brengen met 
de klas contactouder. Foto’s contactouders per klas aan de 
muur/raam van betreffende klas (alleen onderbouw). Ook lijst 
contactouders naar OR. 

• Nieuwe leidraad contactouders maken voor start volgend 
schooljaar – voorstel gemaakt, overleggen met Lonneke m.b.t 
beleid aanwijzen contactouders 

• 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 - gedaan. 

• Tijdens eerste ouderavond hulpouders en OR leden 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? – Miranda is gestopt, Marloes doet 
nog niet mee, Marieke gaat voorzitter taken Jet overnemen. 
Bernadette stopt volgend jaar. Drie nieuwe leden werven. OR 
presentatie hierop aanpassen. 
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Rondvraag • Nieuwe foto OR maken begin schooljaar 

• Klassenpagina’s ZE nog niet in orde, oude tekst staat er nog in 
voor sommige klassen (o.a. groep 5) – aangeven bij Lonneke _ 
als het goed is kloppen alle pagina’s nu, werkwijze wordt door 
nieuwe app aangepast. 

• Jammer dat schoolplein foto niet een actuele foto van huidige 
schoolplein was. 

• Volgende vergadering verdelen activiteiten 

• Data activiteiten 2018/2019: 
11sep2018 ouder info avond groep 1-4 
13sep2018 ouder info avond groep 5-8 
20sep2018 Schoolreisje  
11okt2018 Boekenmarkt 
8nov2018 Sint maarten  
24okt2018 Lightwise  (reservedatum 31okt2018) 
05dec2018 Sintviering 
20dec2018 Kerstviering  
01Mar2019 Carnaval 
Begin April Verkeersexamen 
12apr2019 Koningsspelen 
15mei2019 Fietsexamen (reservedatum 22mei2019) 
03Jul2019 Musical 

? 
 
? 
 
 
allen 

Afsluiting en 
nieuwe datum  

• Volgende vergadering: woensdag 26 september om 20:15 
(locatie Marieke – Kruiskamp 1) 

 
 
 
 

 

 

 


