
 

 

 

 

 

Notulen Ouderraad vergadering 2 oktober 2017 

 

 

 onderwerp Inhoud wie 

1 Opening  

- Voorstellen 

nieuwe leden 

Marielle opent de eerste vergadering van dit schooljaar en heet 

iedereen van harte welkom met een speciaal welkom aan onze 

nieuwe leden en Gerald die de vergadering bijwoont i.v.m. de 

ALV. 

Tanja Crul en Daniella Noordman stellen zich voor. 

Marielle 

2 ALV Gezien de minimale animo voor de ALV de afgelopen jaren en 

de verschillende vormen waarin we dit geprobeerd hebben is 

besloten om de ALV dit jaar in een reguliere OR vergadering te 

laten plaatsvinden. Er is geen ouder of leerkracht aanwezig 

voor de ALV. Het jaarverslag had al op de site geplaatst 

moeten zijn, dit is helaas nog niet gebeurd.  

Het jaarverslag wordt doorgenomen en Marielle licht de 

doelstellingen toe. 

Marielle 

3 Notulen vergadering 

28 juni 2017 

- commisies 

2017-2018 

doornemen 

De typfout op pagina 1 wordt aangepast en de notulen worden 

goedgekeurd. 

De goede doelen actie valt onder projectweek en vindt plaats 

in 2018. Het thema is nog niet vastgesteld. 

De verdeling van de commissies wordt doorgenomen en waar 

nodig aangepast. 

Marielle 

4 Inkomende en 

uitgaande post  

Inkomend:  

- bedankje afscheidsavond (Juf Ellen) 

- kinderboekenweek (Juf Marysia en juf Ellen) 

- informatie ouderbijdrage via iDeal met wis collect 

- verdeling leerkrachten v.w.b. de commissies 

- aanmelding Tanja en Daniëlla 

- scouting i.v.m. sinterklaas 

- commissie sint (Juf Annemarie) 

- aanmelding activiteiten op activiteitenlijsten 

- traktatie afsluiting kinderboekenweek (drietal ouders) 

- KvK (wijziging penningmeester) 

- verzoek Bas ivm Griffioendag Riddersopschool.nl 

Uitgaand: 

- kaartje meneer Sander voor geboorte dochter Pleun  

Celestine/ 

Wendy 

5 Verslag overleg 

Gerald 

Het verslag wordt besproken. 

De avonden m.b.t. ouderbetrokkenheid worden verdeeld: 

woensdag 25 oktober: Marielle Kim Audrey 

woensdag 22 november: Chantal Daniella Elise 

Topondernemers, dit jaar is het een officiële pilot. Er volgt een 

informatieavond in 2017 over topondernemers welke 

Marielle 



samenhangt met het leren in de 21e eeuw. 

6 Evaluatie afscheid 

groep 8 

De evaluatie wordt doorgenomen. 

De eindtijd van afgelopen jaar was wat later als de bedoeling 

was, dit kwam omdat het stukje van de leerkrachten wat langer 

duurde. 

Tips aanvullen: tijdig bedenken waar de tafel weggezet wordt 

en minder koffie/thee klaarzetten. 

Marielle 

7 Kinderboekenweek Alles is geregeld voor de kinderboekenweek. 

Woensdag 4 oktober is de start van de kinderboekenweek met 

o.a. versiering bij de deuren. 

Vrijdagmiddag 6 oktober hebben de leerlingen een circuit. 

Vrijdag 13 oktober wordt afgesloten voor groep 1,2,3,4 met 

een poppenvoorstelling in de aula. Celestine en Veerle staan 

daar verkleed. 

De groepen 5,6,7,8 sluiten af in de gymzaal. Jolanda is daar 

verkleed. 

Maandag 9 oktober vindt de voorleeswedstrijd plaats. Irma is 

jurylid namens de OR en heeft boekenbonnen geregeld voor 

de drie beste. 

Irma 

8 Sportcommissie  De commissie is vorig jaar opgestart, dit is niet soepel 

verlopen omdat de verwachtingen naar elkaar niet duidelijk 

waren. Inmiddels is er een bijeenkomst geweest met de 

commissie van de OR en de bouwcoördinatoren en nu is 

duidelijk geworden dat de de OR in de lead is. De 

bouwcoördinatoren fungeren als klankbord in deze commissie. 

De activiteiten die op het programma staan zijn: 

- avondvierdaagse 

- overbosloop 

- schaatsbaan 

Gezond en bewegen zijn ook aandachtspunten van school en 

sluit hier goed op aan. 

Marielle 

9 MR-nieuws Het calamiteitenplan is besproken, dit jaar vindt 6 keer een 

ontruimingsoefening plaats. 

Communicatie, ouderbetrokkenheid en de organisatorische 

eenheid zijn besproken. 

Nadine 

10 Financiën Inkomsten zijn € 6786, dit betekent dat 60% inmiddels de 

ouderbijdrage heeft betaald. Hier zijn we erg blij mee. 

De uitgaven bedragen € 1346.  

Veerle/Elise 

11 Rondvraag - Veerle geeft aan dat de sinterklaas commissie voor het 

eerst bij elkaar komt op 11 oktober om 12.30 uur. Veerle en 

Tanja gaan hiernaar toe. 

- Tijdens de ouderavond in groep 3 bleek dat de 

ramen/kozijnen in een lokaal niet waterdicht zijn. Wendy 

zal Gerald informeren. 

- Twee groepen 6 zitten in de gang van de kleuters. Dit 

wordt door sommige leerlingen niet als prettig ervaren 

doordat ze afgeleid worden. Marielle geeft aan dat dit 

ontstaan is doordat op het laatste moment groep 6 niet op 

Marielle 



de knipoog gevestigd kon worden.  

12 Sluiting Marielle bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de 

vergadering. 

Marielle 

 

Volgende vergadering is op dinsdag 21 november 2017 om 20.00 uur. 

 

 

Verdeling commissies           Leerkracht 

         

Advent/kerst Celestine Marielle    Gisela 

Afscheid groep 8 Marielle Wendy Chantal   Nancy 

Carnaval Irma Audrey Celestine   Wilma 

Kinderboekenweek, 

voorleeswedstrijd/ontbijt 

Irma Jolanda    Marysia 

Projectweek 2017-2018 Elise  Kim    Astrid vd E. 

Schoolreis        

Sint Veerle Kim Audrey Tanja Daniella Annemarie 

Griffioendag Wendy Veerle Jolanda   Annelies 

Sportdag (17 mei) Chantal Elise    Lieke 

Sportcommissie 

(avond4daagse/overbosloop 10 juni) 

Chantal Marielle       Nancy, 

Marysia en 

Maud 

 

 

 

 

 

OR vergaderingen 2017-2018 

 

maandag 2 oktober 2017 (ALV) 

dinsdag 21 november 2017 

woensdag 31 januari 2018 

donderdag 22 maart 2018 

maandag 14 mei 2018 

dinsdag 19 juni 2018 

   

 

B E S L U I T E N L I J S T   

 

 

OR-verg. 

 

Besluit OR 

151006.1 2015 wordt gestart met een nieuwe besluitenlijst. 

MR vergaderingen 2017-2018 

Maandag 18 september 2017 Marielle 

Dinsdag 31 oktober 2017 Wendy 

Woensdag 13 december 2017 Veerle 

Donderdag 1 februari 2018 Celestine 

Maandag 12 maart 2018 Wendy 

Dinsdag 17 april 2018 Elise 

Woensdag 13 juni 2018 Marielle 



151215.2 Kaartje sturen naar jubilarissen. 

161115.3 Eerste vergadering van het schooljaar wordt ALV genoemd. 

161214.9 Twee keer per jaar in nieuwbrief vermelden waar we de ouderbijdrage aan besteed hebben. 

170306.11 Begin april 2e  herinnering versturen. 

170403.5 Volgend schooljaar 6 vergaderingen, roulerend op maandag, dinsdag, woensdag en 

donderdag 

170403.5 Algemene informatieavond schooljaar 2017-2018 een informatie brief van de OR verstrekken. 

 

 

A C T I E L I J S T 

 

actienr Actie Wie Wanneer 

170628.4 Schoolreis, agenderen voor OR vergadering  Wendy  

170628.5 Sportcommissie, vergadering Chantal  

170628.6 Evaluatie spooktocht en afscheidsavond maken Patricia  

170628.10 Budget vaderdag/moederdag bekijken hoe dit 

uitgedeeld wordt 

Veerle/Elise Eind 2017 

171002.6 Evaluatie afscheidsavond aanpassen Wendy z.s.m. 

171002.11 Gerald informeren ivm wateroverlast Wendy z.s.m. 

 


