
 

 

Notulen OR vergadering van woensdag 25-10-2017  20.15 uur 

aanwezig  Jet (voorz.) - Miranda  - Lotte - Carolien – Astrid – Anick - Ellis – Marieke – Daniel - 
Bernadette (secr.) - Jitte (teamlid school) 

afwezig - 

 

Agendapunt Bespreekpunt of Besluit Actie door 

1. Opening • Welkom nieuw OR leden Daniel en Marieke! 
• Daniel, Marieke toevoegen Google Drive 

 
Bernadette 

2. Notulen Naar aanleiding van vorig verslag en overige zaken: 
• Materialenlijst gymzaal is beschikbaar, Kristel van OR 

Nederasselt en Ellis hebben gesproken met Ferdinand v Wyk en 
met gemeente Heumen (Karin Steiger) en uitkomsten 
doorgegeven aan Lonneke die nu het stokje overneemt om met 
de drie partijen tegelijk om de tafel te zitten. Gemeente 
verwacht dat men daar wel uit gaat komen. Lonneke koppelt 
terug naar OR. 

• Automatisch doorsturen emails van OR@zilverbergoverasselt.nl 
naar ellis.schipper@gmail.com werkt! 

• Evaluatieve opmerkingen schoolreisje (zie vorige notulen) 
meenemen met oog op volgend jaar. Nog te doen. 

• Allen zijn van mening dat de hulpouders voor het 
verkeersexamen de ouders van kinderen in groep 7 horen te zijn. 
Dit zal met de leerkrachten gedeeld worden zodat deze 
hulpouders geregeld kunnen worden. Nog te doen (April 2018). 

• Info mbt gezonde traktaties (zie vorige notulen) is als signaal bij 
het team neergelegd – Bernadette heeft mailwisseling met 
Lonneke gehad hierover en de site is aangepast met tips voor 
gezond of juist kleiner trakteren. 

• Sponsorloop – nog niet bekend of en wanneer school deze wil 
organiseren - terugkoppelen naar OR. Vanuit OR is de voorkeur 
dit in het voorjaar te organiseren. Optie om te lopen voor 
bijdrage vervanging speeltoestel met glijbaan volgende 
vergadering bespreken. 

• Musical – Dit schooljaar ligt de volledige organisatie van de 
musical bij de leerkrachten gezien dit efficiënter is in de 
communicatie met het verenigingsgebouw. OR wel helpen bij 
het maken/regelen van de afscheidskadootjes (Mei2018). 

• KION wil een levende klimboom aan de Zilverberg doneren en 
heeft dit op de begroting gezet, afwachten of dit goedgekeurd 
gaat worden. 

• Kleuterklas maar ook groep 7 willen graag lei-lindes ivm 
schaduw. Deze zullen we in het voorjaar 2018 regelen (budget 
nog te bespreken).  

• Carolien heeft een initiatief ingediend bij de gemeente voor 
subsidie en volgt dit verder op. Indiening wordt herzien ivm 
grotere kans op goedkeuring, Carolien volgt op. Voor de 
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gemeente zijn duurzaamheid en algemeen dorpsbelang 
belangrijk. Lonneke gaat, naast contact over de gymzaal, ook 
vragen stellen over het schoolplein. Door de ‘wandelsluis’ heeft 
het schoolplein een openbaar karakter. Zou de gemeente 
kunnen bijdragen aan vervanging toestellen of onderhoud? 

• Marloes (moeder van Emma) Jun2018 aanhaken bij de OR – tzt 
uitnodigen voor vergadering  

 
 
 
 
 
 
Jet 

3. Info&vragen 
vanuit team 

• Nieuws over aanvraag gemeente m.b.t verplaatsen van de kleine 
poort op het plein voor bredere stoep en meer veiligheid: 
gemeente is akkoord. Stichting pakt dit op, de boom in de hoek 
moet gespaard worden bij verplaatsing hek. Hoofd onderhoud 
heeft op dit moment offerte besprekingen. 

• Volgende Jeelo project is “Omgaan met geld” 

 
 

4. Terugblik 
ouderavond en 
vervolg 
hulpouder 
formulier 

• Ouderavond goed verlopen, hulpouders ingeschreven maar nog 
niet voldoende. Sommige ouders hebben wel in de 
wandelgangen aangegeven te willen helpen. 

• Digitaal hulpouderformulier in Google forms – Ellis maakt deze 
voor eind oktober, deze gaat dan met Zb express of in aparte 
mail uit naar de ouders. 

 
 
 
Ellis 

5. Hoe verliep 
boekenmarkt? 

• Tip om volgende keer de hapjes meer op elkaar af te stemmen 
(nu waren de zoete hapjes snel op en bleven de gezonde hapjes 
over, er was wel speciaal gelet op het formaat van de zoete 
hapjes) – Jitte geeft dit door aan het team. 

• Volgende keer afstemmen dat kinderen die overblijven bij KION 
ook kunnen gaan – vermelding in zb express, draaiboek is 
aangepast. De Nisse is wel bekend met de boekenmarkt en 
hierover ingelicht door het werkgroepje (leerkracht). 

• Lichtbrigade – contactouders vragen alle ouders per groepsapp 
te informeren over fietsen in orde maken en meenemen op 
betreffende dag 
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6. St Maarten • App groep is aangemaakt 
• Leerkrachten groep 1 t/m 4 zijn aanwezig in de kerk en bij de 

optocht 
• Er is voldoende ouderhulp voor in kerk en onderweg – 

hulpouders zullen hesjes dragen 
• Vuurkorfmannen en paard plus ruiter – Miranda heeft ze 

gevraagd maar nog geen bevestiging. Daniel heeft eventueel ook 
een vuurkorf. Als Saskia niet kan rijden op het paard dan 
Carolien vragen. 

• Cape is geregeld bij Dorie 
• Kraam Hermanussen is geregeld, tussen 16 en 17hr ophalen – 

Astrid kan helpen met opzetten, nog 1 hulpouder hiervoor nodig 
• Hoeveelheid chocomel was al aangepast in draaiboek, Astrid 

warmt dit op, Ellis regelt de ranja, koekjes en bedankjes voor oa 
pastoor, Hermanussen, ruiter, vuurkorfmannen. 

• Met kerst is lichtsnoer kapot gegaan – Carolien haalt nieuwe 
lampjes die ook voor kerst en andere gelegenheden gebruikt 
kunnen worden. 
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• Astrid belt Betty Bartels voor evt muziek in de kerk, bv Famke en 
Simon en Lise uit groep 8 vragen samen met Betty. 

• Ouders gaan bij de kinderen zitten in de kerk – bij binnenkomst 
geven hulpouders dit bij de deur nogmaals door. 

• Astrid informeert vast de koster dat we bij slecht weer het 
kraampje graag binnen willen zetten (telnr v/d koster heeft Jet). 

• Graag de school sluiten als de stoet vertrokken is. 
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7. Sinterklaas • Midden november zijn de surprise zakjes met €2,50 nodig. Als er 
hulp nodig is bij het samenstellen van deze zakjes laat Lotte het 
weten. 

Lotte 

8. Financiën  • Rekeningen Musical van Verenigingsgebouw zijn ontvangen en 
betaald 

• Rekeningen Lei-lindes zijn ontvangen, betaald en verrekend met 
school. 

• Er zijn al heel veel ouderbijdragen binnengekomen, overzicht 
wat er nog mist volgt. 

• Monique heeft financieel jaarverslag OR gemaakt – is klaar. 
Carolien en Marieke bekijken deze b.w.v kascontrole samen met 
Lotte 
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9. Rondvraag  Marieke ontvangt graag uitleg over dropbox gebruik 

 OR ontvangt van school graag een overzicht van de 
contactouders per groep 

 OR stuurt dan contactouders een brief met info oa over 
sinterklaassurprises 

 Bernadette kijkt of het nodig is om het beheer van de 
dropboxaccount over te dragen 

 Daniel kijkt naar mogelijkheden om de OR van een andere vorm 
van data opslag en deling documenten te voorzien dan dropbox 
op privé accounts 

 Bernadette en Astrid zijn als OR lid betrokken bij de brainstorm 
van de gemeente om de Hoogstraat veiliger te maken, als OR 
leden ideeën hebben kan dit doorgegeven worden aan Astrid. 

 Ellis heeft een signaal van een ouder ontvangen dat haar kind 
niet goed geholpen wordt als het aangeeft dat het gepest wordt. 
Zij vraagt de betreffende ouder dit met de leerkracht of Lonneke 
op te nemen en Jitte geeft het signaal door aan Lonneke. School 
neemt deze signalen erg serieus. Mogelijk dienen ouders 
nogmaals kort apart geïnformeerd te worden over de inhoud 
van het pestprotocol bv bij ouderavond. Inhoud protocol is in de 
schoolgids en op de school website te vinden. De grootste 
investering van school zit in het preventief handelen. Dit is terug 
te vinden in de Zilverbergregels, de class dojo, school- en 
groepsafspraken, samen heet dit het pedagogisch handelen. 

 We wensen Bernadette heel veel plezier bij de reis met haar 
gezin naar Nieuw Zeeland, in Juni 2018 sluit ze weer aan bij de 
OR! 
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Afsluiting en 
nieuwe datum  

• Nieuwe datum:  29 November 20.15 uur locatie Carolien 
(Zilverbergweg 27)  

 
 
 
 

 

 

 


