
Verslag vergadering ouderraad basisschool De Zilverberg 
Datum: maandag 12 september 2022 
 
Marlieke (voorzitter) – Menno (penningmeester) – Hanneke (secretaris) – Marion –  
Femke - Marc – Lisette - Juf Susanne – Meester. 
 
Het nieuwe schooljaar is weer gestart! De eerste vergadering van de ouderraad voor dit schooljaar 
stond gepland op 12 september. In deze vergadering hebben we vooral vooruit gekeken naar de 
aankomende activiteiten.   
 
Dit jaar zijn Juf Susanne en Meester Bram vanuit school aangesloten bij de ouderraad.  
 
Nieuwe voorzitter 
Met het vertrek van Ellis uit de ouderraad, is besloten dat Marlieke aankomend schooljaar de rol van  
voorzitter op zich neemt.  
 
Daarnaast zijn de activiteiten voor aankomend jaar verdeeld. Ieder OR lid heeft een aantal 
activiteiten op zich genomen, altijd in samenspraak met een leerkracht. Ouders worden via Parro 
geïnformeerd over de activiteiten en per activiteit wordt de vraag voor hulpouders gesteld.  
 
Wat staat er allemaal op de planning? 
Binnenkort staat de Boekenmarkt gepland. Meer informatie volgt via Parro.  
 
Als de dagen weer korter worden, is het van belang dat de kinderen een goed verlichte fiets hebben  
om naar school en gym te fietsen. Op de Lightwise ochtend wordt de verlichting van de kinderen 
gecontroleerd. De datum volgt via Parro en aan ouders de vraag om de kinderen op die dag 
met de fiets naar school te laten gaan.  
 
Over een paar weken is het alweer zo ver! Het jaarlijkse schoolreisje. Afgelopen schooljaar was het 
schoolreisje in het voorjaar gepland, dit omdat door Corona niet alle accommodaties open waren. Nu 
kunnen we weer, zoals voorheen, in het najaar op pad. De ‘handjes’ in Parro zijn allemaal weer 
gevuld: fijn dat zoveel hulpouders zich hebben aangemeld om er samen met de kinderen een 
fantastische dag van te maken!   
 
En wat nog meer? 
Vorig jaar hebben we een oproep gedaan voor hulpouders die het schoolfruit willen ophalen bij Van 
Wagenberg en naar school willen brengen. Inmiddels heeft een groepje ouders dit opgepakt. Fijn dat 
dit is geregeld, op deze manier houden we de kosten in de hand en hebben de kinderen iedere dag  
fruit. 
 
Vorig jaar is er een oproep uitgegaan om het schoolplein bij te houden (snoeien, onkruid  
verwijderen). Ook hier hebben ouders zich aangemeld en is (ook in de zomervakantie) het 
schoolplein mooi bijgehouden.  
 
Evaluatie activiteiten 
In de OR vergaderingen worden activiteiten altijd even kort teruggeblikt: wat ging goed en wat 
kunnen we een volgende keer misschien anders organiseren? Hier nemen wij signalen  
van (hulp) ouders in mee. Signalen die wij soms horen maar vast en zeker niet allemaal. 
Daarom starten we vanaf dit schooljaar met een enquête. Deze enquête ontvangen hulpouders na  
afloop van een activiteit. Je hoeft geen lange vragenlijsten in te vullen alleen kort aangeven wat er  
goed ging en wat een volgende keer anders kan. Ook de leerlingenraad wordt hierin betrokken: ook  
zij krijgen een enquête en kunnen vanuit hun beleving aangeven wat ze er van vonden.  



 
Contactouders 
In het weekbericht van afgelopen week zijn jullie geïnformeerd dat dit schooljaar is gekozen om geen 
contactouders in te zetten. Wil je toch graag betrokken zijn/blijven en helpen bij de verschillende 
activiteiten: we kunnen je hulp goed gebruiken bij de ouderraad.  
 
Financiën 
Binnenkort is het financieel jaarverslag (schooljaar 2021-2022) van de ouderraad te vinden op de 
website van school. 
 
Contact ouderraad 
Voor vragen/opmerkingen of als je meer wilt weten over de activiteiten van de ouderraad: spreek 
een van bovenstaande ouders aan of mail naar ORZilverberg@gmail.com 
 


