
 
 

 
 
 
Notulen Ouderraad vergadering 6 maart 2017 
 
 

 onderwerp Inhoud wie 

1 Opening Marielle opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
Patricia is niet aanwezig. Karlijne heeft aangegeven te 
stoppen. Helaas is het haar niet gelukt vandaag afscheid te 
komen nemen. 
Ludy sluit namens de MR aan. 

Marielle 

2 Notulen vergadering 
14 december 2016 

- De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
- MR vergadering; in overleg met de oudergeleding van de 

MR is afgesproken dat dit schooljaar de bestuursleden van 
de OR  aansluiten.  

Marielle 
 

3 Inkomende en 
uitgaande post 

Inkomend: 
- bedank e-mail van snoep van de hoek 
- de MR vergadering van 23 februari is geannuleerd 
Uitgaand: 
- kaart naar juf Petra 

Wendy 

4 Verslag overleg 
Gerald 

Het verslag wordt doorgenomen. Marielle 

5 Evaluatie kerst De evaluatie is gemaakt, Marielle levert deze nog aan om in 
one drive te plaatsen.  
aandachtspunten voor volgend jaar:  
- opnieuw bespreekbaar maken om met de kinderen 

gezamenlijk af te sluiten op het plein 
- kerstbomen eerder laten bezorgen, afgelopen jaar zijn ze 

pas in de middag gebracht waardoor ze niet op tijd klaar 
stonden toen de kinderen terug op school kwamen om 17 
uur 

- betere afspraken maken over opbouwen en opruimen met 
de commissie 

- aanvulling: het was heel donker bij ’t Griffioentje, volgend 
jaar voor verlichting zorgen 

- let op: de stoppen springen als je twee (glühwein) ketels 
tegelijk aan hebt 

- knipoog: geen versiering waardoor het heel kaal was 
- in de brief stond dat de kinderen een bord en bestek mee 

moesten brengen, terwijl ze dit vorig jaar van de OR 
gekregen hebben.  

Marielle 

6 Evaluatie Carnaval De evaluatie wordt nog gemaakt. 
Alles is goed verlopen. 
Op de schoolkalender stond bij deze dag continurooster, terwijl 
dit niet zo was. Wel waren er deze dag andere lestijden. Er is 
tijdig een correctie verstuurd. 
Soep voor de leden van de band is overbodig, zij komen vaak  
niet binnen na de optocht. 

Celestine 

7 Ouderbetrokkenheid Marielle inventariseert wat wij van de avond vonden over 
ouderbetrokkenheid. Een voortraject was er niet, iedereen ging 
er blanco in. De avond was verrassend en actief. 
Communicatie is het speerpunt wat hieruit is gekomen. Op 
deze avond is afgesproken de week erna meteen een datum te 
plannen voor een vervolg. Dit is nog niet gebeurd. De vraag is 
wie nu in aan zet is. Ludy neemt dit mee naar de MR en het 

Marielle 



bestuur van de OR bespreekt dit ook met Gerald in het 
volgend overleg. 

8 MR nieuws De vergadering van 23 februari is geannuleerd.  Ludy 

9 Verkiezing nieuwe 
penningmeester 

Marielle inventariseert onder de leden wie interesse heeft voor 
de functie van penningmeester. Elise geeft aan dat ze wellicht 
interesse heeft. Veerle Hagen heeft interesse om bij de OR te 
komen en wellicht ook samen met Elise het 
penningmeesterschap op zich te nemen. 

 

10 Jubileum; 
shirts/hesjes/polo’s 

De leerkrachten hebben een inventarisatie gehouden. Hieruit is 
gekomen dat 15% geen interesse heeft voor een gezamenlijke 
uitstraling tijdens schoolreis, sportdag etc. 
50% heeft de voorkeur voor een polo, 28% voor een shirt en 
28% voor een hesje. De leerkrachten geven aan hesjes 
gevaarlijk te vinden omdat de kinderen dan makkelijk overal 
achter kunnen blijven hangen. 
Het is een enorme uitgave waar we toch goed over na willen 
denken. Marielle stelt een e-mail op waarin we schakelen met 
de bouwcoördinatoren. Graag horen wij van hen hoe het team 
hierin staat ook met betrekking tot de praktische invulling.  

 

11 Financiën Inkomsten € 10.956,85, uitgaven € 6.543,77. 
588 leerlingen (85,8%) hebben betaald. 
Besloten wordt dat begin april de 2e aanmaning verstuurd 
wordt.  

 

12 Rondvraag - Chantal: koningssportdag is de eerstvolgende activiteit, 
hierover is nog niets bekend.  

- Chantal vraagt wie de studiedagen bepaalt en of deze 
dagen ergens op gebaseerd zijn. Marielle geeft aan dat ze 
dit bij Gerald weg moet leggen aangezien dit niet bij de OR 
hoort. Ludy neemt dit ook mee naar de MR. 

- Jolanda vraagt in hoeverre een stagiair bevoegd is om  les 
te geven zonder een leerkracht naast zich. Kim geeft aan 
dat ze dezelfde vraag  aan de stagiair zelf gesteld te 
hebben. Dit is afhankelijk van welke diploma’s de stagiair 
heeft. Juiste communicatie had dit soort vragen kunnen 
voorkomen. 

 

13 Sluiting Marielle bedankt iedereen voor de aanwezigheid. Marielle 

 
Volgende vergadering is op maandag 3 april 2017 om 20.00 uur.  
 

Verdeling commissies         Leerkracht 

  
    

  

Advent/kerst Karlijne Marielle 
  

Geert 

Afscheidsavond groep 8 Patricia Helma Jolanda Chantal   

Carnaval Irma Celestine Audrey 
 

Irene 

Jubileum Wendy Helma Chantal Celestine Annemarie 

Kinderboekenweek, voorleesontbijt Marielle  Chantal 
  

Wilma 

Projectweek 2017-2018 Elise  Marielle 
  

Astrid vd Eijnden 

Sint Audrey Kim Irma Wendy Bas 

Koningssportdag Chantal Elise Jolanda 
 

Lieke 

Sportcommissie Chantal Audrey     
Maud, Yvonne, 
Monique Gladdines 

 



OR vergaderingen 2016-2017 

Dinsdag 27 september 2016 

Maandag 3 oktober 2016 ALV 

Dinsdag 15 november 2016 

Woensdag 14 december 2016 

Donderdag 16 februari 2017 

Maandag 3 april 2017 

Dinsdag 16 mei 2017 

Woensdag 28 juni 2017 

   
 
 
 
 
 
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. 

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 aanmaning versturen. 

 
 
A C T I E L I J S T 
 

actienr Actie Wie Wanneer 

160630.9b Nieuwe penningmeester benoemen  Allen  

160927.6b Overleg sportcommissie met leerkrachten 
sportcommissie en Gerald 

Chantal  

161214.2 Overleg Gerald; reactie gemeente ivm stoeptegels Wendy  

161214.6 Budget toevoegen aan evaluatie 
kinderboekenweek 

Wendy  

161214.7a Budget aanpassen aan evaluatie sint Wendy  

161214.7b Individuele cadeautjes naar Stichting Happy 
Hippo 

Marielle  

161214.11 Navraag reacties m.b.t. polo’s/hesjes Wendy  

170306.4 Evaluatie kerst opmaken en in one drive opslaan Marielle z.s.m. 

170306.5 Evaluatie carnaval opmaken en in one drive 
opslaan 

Irma z.s.m. 

170306.7 Ouderbetrokkenheid met Gerald bespreken Marielle 28-03-2017 

170306.9 Veerle Hagen benaderen voor OR-
lid/penningmeester 

Marielle z.s.m. 

170306.10 E-mail bouwcoördinatoren inzake 
polo’s/shirts/hesjes 

Marielle z.s.m. 

 

MR vergaderingen 2016-2017 

Donderdag 29 september 2016 Marielle 

Maandag 7 november 2016 Celestine 

Dinsdag 13 december 2016 Helma 

Woensdag 18 januari 2017 Marielle 

Donderdag 23 februari 2017 Helma 

Maandag 27 maart 2017 Wendy 

Maandag 15 mei 2017 Celestine 

Woensdag 21 juni 2017  


