
Notulen OR vergadering van woensdag 23 Januari 2019 19.30 uur 

aanwezig Marieke (voorz.) – Astrid – Anick – Menno, Marion - Ellis (secr) – Lotte (penningmeester) 
– Marieke – Carolien - Bram (teamlid school) – Jet (i.v.m carnaval) 

afwezig  Bernadette, Daniel 

 

Agendapunt Bespreekpunt of Besluit Actie door 

1. Opening -  

2. Actiepunten Naar aanleiding van vorig verslag en overige zaken: 
• Leidraad contactouders is klaar, staat in dropbox en is uitgestuurd 

naar contactouders.  
• Overzicht voor hulpouders en OR presentatie komt op school 

website, slide met foto’s is aangepast (verwijderen Astrid en 
Anick) 

• Draaiboek Sint Maarten aanpassen n.a.v. punten vergadering 
21Nov2018, ook afspraak met Annemieke voor evaluatie 

 
 
 
 
 
 
Ellis 

3. Terugblik 
Sinterklaas 

• Indien nodig rekening houden met groep 5, zij maakten dit jaar 
een surprise maar meer dan de helft van de kinderen gelooft nog 
in Sinterklaas. Ook goed om dit tijdens de info avond aan het 
begin van het jaar al te polsen bij de ouders. 

• Pieten kregen van het team een top dit jaar voor enthousiasme 
• Volgend jaar totaalbedrag door 4 groepen (1 t/m 4) delen i.v.m. 

lager budget voor kleinere klassen.  
• Draaiboek OR Sinterklaas aanpassen 
• In plaats van Anick een nieuw persoon aanwijzen (eventueel 

nieuw OR lid) voor sint kartrekker met Carolien voor volgend jaar. 

 
 
 
 
 
 
 
Carolien 

4. Terugblik 
Kerst 

• Kinderen achterin de kerk hebben niet veel van de viering mee 
kunnen krijgen, nadenken over alternatief dit jaar, of ervoor 
zorgen dat iedereen het kan zien. Kerstmarkt of activiteiten 
buiten op het schoolplein zou ook gewaardeerd worden. 

• Team was positief over kerstviering, wellicht duurde het in de 
kerk wat te lang. 

• Kerstspullen van school ligt in de kelder in de tussenruimte links, 
en OR kerst spullen in tussenruimte rechts. 

 

5. Carnaval • Voor het versieren (18Feb) nog een app groep aanmaken - gedaan 
• Draaiboek is zeer gedetailleerd en volledig, er is alleen geen 

template voor de Flyer voor buurt langs route (geen template) – 
Jet zal deze maken 

• Haske van Luilekkerland is gevraagd of de datum dat de 
carnavalswagen van stal gehaald mag worden (vergunning) 
aangepast kan worden zodat deze dan gebruikt kan worden (wel 
een ouder nodig per wiel meelopen) en ook andere hulp voor 
regelen verkeer etc. Nog even kortsluiten met Haske wat er 
precies nodig is en hoe we kunnen helpen. Info per 30Jan2019: de 
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wagen van Luilekkerland kan helaas niet gebruikt worden, Ellis 
vraagt na bij Sander m.b.t. bruikleen aggregaat voor op de kar. 

• Op donderdagmiddag 28Feb dient het podium opgebouwd te 
worden (Marion en Ellis kunnen  helpen vanaf 15.00, Bram en Jitte 
en Evelien kunnen ook helpen) 

• Jet nodigt de grote prinsen en hun gevolg uit voor dit jaar, ze 
vraagt ook Rene van Duijnhoven.  

• Annemiek vragen om de peperkoek te halen (350 ipv 250), rest 
boodschappen regelt Annemiek 

• Hulpouders lopen mee met de onderbouw, groep 8 begeleid bij 
de spelletjes. Nog een parro oproep aanvragen om meer 
hulpouders te regelen (ongeveer 11 groepjes). Leerkrachten 
vrijspelen als vliegende keep. Ook voor optocht meelopen en 
limonade aanvullen. 

• Carolien, Marieke en Marion kunnen prinsen en gevolg opvangen 
bij school om 8.00 smorgens 

• Marieke stuurt een app uit naar de carnaval hulpouders (expliciet 
aangeven dat er begin van de middag opgeruimd moet worden. 

• School heeft een megafoon op batterijen voor het geluid 
• Jet en Erik zorgen dat de banken op de aanhanger of in 

luilekkerlandwagen meegaan op de tocht naar huis prinses 
(Schappenveld) 

• Serpentines worden bij Lucy gehaald 

 
Marion, Ellis 
 
 
Jet 
 
Menno 
 
Marieke 
 
 
 
 
Carolien, 
Marieke, Marion 
Marieke 
 
 
Jet 
 
 
Menno 

6. Schoolplein • Er word gekeken naar een plan om alle groepen bij de moestuin 
te betrekken. Team heeft dit ook opgepakt om verder uit te 
werken. 

• Er is een plan in Excel gemaakt voor alle onderhoudstaken op 
het schoolplein, tevens per groep en ouders van kinderen in die 
groep. Parro app zal daar actief bij ingezet worden. KION zou 
eventueel ook aan kunnen sluiten. Liefst eea nog aan laten 
sluiten bij Jeelo onderwerp. 

• In het voorjaar moet er wat extra groen geplaatst worden op het 
schoolplein – datum prikken en hulp regelen – komt in 
jaarplanning 

• Bernadette geeft aan dat er subsidie aankomt voor vergroening 
schoolpleinen vanuit de provincie, zij zal haar oren open houden 
– per 1 dec, Lonneke en Carolien pakken dit op. 

o Subsidie aanvraag bij de provincie kan Carolien indien 
gewenst regelen en Lonneke in de loop houden (samen 
even afstemmen hoe of wat). 

• Carolien zoekt contact met Joep Peters ivm de eik van de 
brandweer voor het schoolplein – blijkt te moeilijk te 
regelen/financieren en we laten het hier bij. 

• Astrid heeft ingang bij Gelderlander voor een stukje mbt nieuwe 
schoolplein (kindertekeningen eventueel toevoegen maar niet 
de kindernamen erbij) – geen reactie van Gelderlander 
gekregen. 
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7. Financiën  • Van de 177 ouders moeten er nog ongeveer 7 betalen voor school 
en fruitgeld 

Lotte 



8. Info 
van/voor MR 

• Terugkoppeling koffieochtend 
o Passend onderwijs met name voor middenmoot, team is 

voornemens hier een start mee te maken m.b.v. extra 
modules Jeelo die meer differentiatie op interesse 
mogelijk maken. 

o Joost (vader van Elle) wil wel meedenken over aanpak 
overlast schoolplein en nadenken over formulering tekst 
voor op een bord met regels. De politie heeft aangegeven 
dat direct bellen bij overlast de beste aanpak is. Extra 
borden ophangen heeft doorgaans weinig tot geen zin. 

 

9. Verdeling 
activiteiten  

• Aangepast hieronder ivm vertrek Astrid en Anick (overzicht in 

dropbox nog aanpassen) 

Ellis 

Rondvraag • Hartelijk dank Anick en Astrid voor jullie inzet OR afgelopen jaren! 

• Eerstvolgende Zilverberg express een oproep laten plaatsen voor 
nieuwe OR leden. 

• Leidraad voor contactouders aanpassen volgend jaar, er is ook 
een formulier bij dat per klas ingevuld kan worden (bv Sint bedrag 
niet per kind maar per klas) 

• OR kan indien gewenst eventueel hulp bieden bij doolhof van 
protocollen bij aangifte vandalisme – eventueel spelen via DPO 
(ook doorgeven aan MR als tip), die hebben een redelijk contact 
met de gemeente. 

• Alle automatische schriftelijke info m.b.t. schoolreisjes mogen 
afgemeld worden 

• Carolien meldt zich af voor de verkeersgroep, volgende 
vergadering kijken wie dit overneemt, Carolien polst Kees alvast 
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Afsluiting en 
nieuwe datum  

Volgende vergadering 27 maart (o.a. Koningsspelen), teamlid Evelyn 
– Locatie: lerarenkamer Zilverberg 

 
 

 

Datum Teamlid Onderwerpen 

woe 21 nov 2018 Janneke, Susanne o.a. Sint en Kerst 

woe 23 jan 2018 Bram o.a. Carnaval 

woe 27 mrt 2019 Evelyn o.a. Koningsspelen 

woe 8 mei 2019 ? o.a. Fietsexamen, Musical  

woe 19 juni 2018 - o.a. Evaluatie 

 



 

 

Activiteit Teamlid OR trekker  

St. Maarten Jitte en Annemiek Ellis en Marion 

Kinderboekenweek Jacqueline, Susanne Ellis en Marion 

Lichtbrigade en Fietsexamen  

 
- Carolien, Astrid en Bernadette 

Versieren voor Sint en Kerst - Carolien en ??? 

Sintviering Hilde, Janneke en Denise Carolien en ??? 

Kerstviering Susanne en Evelyn Lotte, 

Marieke, Menno 

Versieren voor Carnaval - Marieke en Lotte 

Carnavalsfeest Evelyn, Jitte en Bram Marieke, Menno 

Koningsdag Evelyn, Susanne en Bram Bernadette, Daniel en Ellis 

Sponsorloop Janneke Lotte en Ellis 

Schoolreis Lonneke Lotte en Marieke 

Schoolplein Lonneke Carolien en Menno, Daniel 

Bedankje eind schooljaar en  

cadeautje kids na musical 

- Marieke en Ellis 

 

 


