
 

 

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

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

afwezig - 

 

Agendapunt Bespreekpunt of Besluit Actie door 

1. Opening  Daniel gefeliciteerd met de geboorte van zoon Kasper!  

2. Notulen Naar aanleiding van vorig verslag en overige zaken: 
• Daniel, Marieke toevoegen Google Drive  
• Marieke heeft uitleg dropbox gekregen 
• Lonneke heeft toegezegd gekregen door gemeente en sporthal 

dat de dikke mat en overige benodigde gymmaterialen er voor 
het einde van het jaar zullen komen. 

• Evaluatie schoolreisje naar Astrid sturen om op Google drive te 
zetten 

• 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). 

• Sponsorloop – voorkeur OR en team om deze in het voorjaar te 
organiseren, bekijken bij welk Jeelo thema dit kan aansluiten 
(optie om te lopen voor bijdrage vervanging speeltoestel met 
glijbaan volgende vergadering bespreken) 

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

• Lonneke, Carolien, Daniel en Astrid zitten in de initiatief groep 
schoolplein – terugkoppeling naar school is belangrijk, Carolien 
is degene die deze terugkopppeling verzorgt. 

• Digitaal hulpouderformulier in Google forms – besloten deze dit 
jaar niet uit te sturen. Astrid bied aan om het formulier voor 
volgend schooljaar wel voor te bereiden.  

• Brief met info voor contactouders alsnog uitsturen. Volgend jaar 
moet dit (weer) aan het begin van het schooljaar gebeuren door 
de secretaris van OR. 

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

• Daniel heeft met Lonneke gesproken over mogelijkheden om de 
OR van een andere vorm van data opslag en deling documenten 
te voorzien dan dropbox op privé accounts. Op dit moment 
moeten we nog even afwachten wat de mogelijkheden zijn, op 
IT gebied gaat er wellicht meer veranderen vanuit de Stichting 
en mogelijk gaat de nieuwe meester Mark daar een rol in spelen. 

• Marloes (moeder van Emma) Jun2018 aanhaken bij de OR – tzt 
uitnodigen voor vergadering  
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3. Info&vragen 
vanuit team 

• Vraag aan Team vanuit OR: is men er dit jaar al klaar voor om de 
schoolreisjes anders in te richten i.e. educatiever? Jet geeft aan 
dat eventuele vroegboekkortingen voor 1jan geregeld moeten 
worden. Team denkt ook na over timing van schoolreisje: aan 
het eind of misschien beter aan het begin van het jaar ivm 
element groepsvorming? Grote kans dat Susanne aanspreekpunt 
team wordt ipv Lonneke, zij koppelt terug aan Jet. 

• Terugkoppeling: Team wil graag een andere invulling geven aan 
het schoolreisje. Educatief/leerzaam, in ieder geval voor groep 3 
t/m 8. Het team heeft de voorkeur om volgend schooljaar met 
de nieuwe opzet te starten. Dan is er voldoende tijd om een 
goede, doordachte keuze te maken, gebruik te maken van 
vroegboekkortingen en kunnen ouders en kinderen tijdig 
ingelicht worden. Bovendien moeten de financiën op tijd rond 
zijn, als het schoolreisje naar voren halen (rond de 
herfstvakantie). 
Kortom, dit schooljaar zien het team het schoolreisje graag zoals 
we 'gewend zijn'. Vraag aan OR om een plan maken voor de 
invulling van het schoolreisje 2018-2019, het team geeft 
uiteindelijk 'goedkeuring'. 
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4. Terugblik 
Sint Maarten 

• Goed verlopen, geen problemen onderweg: mooi debuut van 
Astrid! 

• Om muziek te hebben volgende keer aan begin schooljaar 
ensemble regelen. 

• Besluit te nemen in overleg met Team of oude veiligheidshesjes 
vervangen moeten worden door de nieuwe of dat beiden 
behouden blijven. Ze hoeven niet terug naar Cees Verhoeven. 

• Fles wijn naar Jet voor pastor 
• Chocola Dorie naar Astrid 
• Draaiboek aanpassen; oa lampjes goed opruimen en tijd 

inruimen plus hulpouders voor opruimen/schoonmaken 
achteraf, taakverdeling toevoegen 
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5. Sinterklaas • Voor groep ½ is er een ander besluit geweest betreffende de 
kadootjes (ivm duurzaamheid). OR heeft rekening nog niet 
ontvangen, het is niet bij Lucy besteld. Lotte wacht de factuur af. 

• Aan het team het besluit wat men wil met de kadootjes, moet 
het huidige concept behouden? Moet het duurzamer of wil men 
wellicht liever een cadeau voor de klas? 

o Terugkoppeling team: alle leerkrachten geven aan de 
voorkeur te hebben voor één (duurzaam) cadeau voor 
de klas i.p.v. een klein cadeautje per kind. Maar hoe 
denkt het sinterklaascomité hierover i.v.m. bijdrage die 
zij leveren?  

• OR is van mening dat, i.v.m. de gelden die we van het Sinterklaas 
Comité Overasselt krijgen voor de kadootjes, dat deze wel bij 
lokale ondernemers gekocht moeten worden. 

• Versiering Sint is goed gegaan, verder verloopt voorbereiding 
ook goed 

• Het is nog niet zeker of de versiering wisseltruc gaat lukken met 
Sint en kerst, maar apart is ook geen probleem. 
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6. Kerst • Zaterdag is de eerste bijeenkomst team kerst, Lotte en Astrid 
hebben al wel met Susanne gesproken, plan is: 

o Glazen huis, plaatsjes draaien net voor en na schooltijd 
tegen betaling groep 7/8 draait 

o Dit jaar geen kerstmarkt 
o Viering in de kerk (kinderen en familie) op 21dec zoals 

beschreven in jaarkalender 
o Er is een kerstkoor, teamleden gaan kerstverhaal 

uitbeelden. Thema is licht, er wordt nagedacht over een 
kadootje bv theelichtje leuk verpakt. Mogelijk hulp nodig 
van OR om dit te verzorgen. 

o Kerk heeft 350 zitplaatsen, er zijn 170 kinderen op 
school. Moeilijk in te schatten of het past. In elk geval de 
gymbankjes meenemen van school om voorin de kerk te 
zetten. 

o Team denkt na over hoe de rangschikking in de kerk 
moet zijn en regelt communicatie hierover in de 
Zilverberg express 

o Voor de gezinsviering op 24dec in de kerk is de live 
muziek rond, Jet kijkt of dit ook geregeld kan worden 
voor 21dec. 

o Alle extra hulp op 21dec is welkom 
o Op 22dec is er kerstontbijt op school, kinderen trekken 

lootjes en maken een ontbijt voor iemand anders, 
hierover komt nog een begeleidende brief. Voor groep 1 
t/m 4 is wel hulp gewenst bij het opruimen van dit 
ontbijt. 
o Per groep worden/zijn de klassenouders gevraagd 
om te helpen bij het ontbijt. Ouders die verder gevraagd 
zijn (via OR) mogen helpen met het opruimen van de 
kerstspullen. Het zou heel fijn zijn als we op die manier 
samen ervoor zorgen dat de school opgeruimd is voordat 
de vakantie begint. 
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Verdeling 
activiteiten OR 
leden nieuw 

• Marieke sluit aan bij Kerst, schoolreis en carnaval 
• Daniel sluit aan bij Koningsdag en schoolplein 
• Betreffende carnaval, koningsdag – Team, die dan ook in CITO 

en toetsenperiode zit, mogen aangeven als er hulp nodig is dan 
kunnen OR leden kijken of zij kunnen bijdragen 

 

8. Financiën  • 117 ouderbijdragen zijn betaald, we missen er nog 56. Tijd om 
een herinnering uit te sturen. 

• Kascontrole financieel jaaroverzicht gedaan door Lotte en 
Marieke, geen bijzonderheden  

o Spaarpot OR niet verder aangevuld, vorige jaar 
voldoende uitgegeven. 

• Kan OR kosten bijleggen voor initiatiefgroep? Lotte bekijkt de 
begroting van Carolien. 
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9. Rondvraag  Tijdstip vergadering blijft 20.15 

 Staking 12dec – nog niet bekend of leerkrachten Zilverberg mee 
gaan staken 

 
 
 

Met opmaak: Standaard, Inspringing:
Links:  1,85 cm,  Geen
opsommingstekens of nummering



 

 

 Presentatie OR ouderavond aanpassen – meisjesnaam van Anick 
staat er nog in 

 Standpunt OR om voor het Sinterklaasfeest wel mee te (blijven) 
werken aan het vinden van alternatieve pepernoten voor 
kinderen met specifieke allergieën. Voor traktaties etc ligt het 
regelen van een alternatief meer bij de ouders van de kinderen 
met de allergie. 

Ellis 

Afsluiting en 
nieuwe datum  

• Nieuwe datum:  17 Januari 2018 (o.a. Carnaval) 20.15 uur 
locatie Daniel (Worsumseweg 2) 

 
 
 
 

 

 

 


