
Notulen OR vergadering van woensdag 28-03-2018  20.15 uur en woensdag 25-04-2018 20:15 uur 

aanwezig  28-03-2018: Jet (voorz.) - Miranda  - Lotte (penningmeester) – Astrid – Anick - Ellis (secr) 
– Marieke – Daniel - Inge (teamlid school) 
25-04-2018: Lotte - Carolien – Astrid – Anick - Ellis – Marieke – Daniel 

afwezig 28-03-2018: Carolien 
25-04-2018: Jet en Miranda 

 

Agendapunt Bespreekpunt of Besluit Actie door 

1. Opening -  

2. Notulen Naar aanleiding van vorig verslag en overige zaken: 
• Marloes (moeder van Emma) Jun2018 aanhaken bij de OR – tzt 

uitnodigen voor vergadering. Miranda stopt eind van dit jaar. 
• Toevoegen statement privacy in OR presentatie en op 

inschrijfformulier hulpouders 
• Google form opstellen voor werving hulpouders (van belang 

voor schoolreisje Sep2018) en in juni uitsturen (evt eerst testen 

binnen OR) 

 
Jet 
 
Ellis 
 
Astrid 

3. Terugblik 
Carnaval 

•  Draaiboek is aangepast  

4. Terugblik 
Verkeers-
examen 

• Er waren wederom weinig ouders van groep 7 zelf voor het 
verkeersexamen, uiteindelijk zijn uit andere groepen wel 
voldoende hulpouders gevonden. Mogelijk maakt het een 
verschil als we het examen volgend jaar op een woensdag doen, 
verder vanuit de OR op de eerste ouderavond van het jaar wat 
meer nadruk op leggen en dit ook aan de leerkracht vragen voor 
die avond. In principe zijn er 10 hulpouders nodig. Voor het jaar 
2018-2019 staat het examen nu op woensdag gepland. 

• Evaluatie met Cees gaat nog plaatsvinden (oa mbt verbeteren 
route) 

 

5. Terugblik 
Koningsspelen 

• Iedereen was heel enthousiast over de Koningsspelen, 
complimenten aan de organisatie door de teamleden! 

• Punten ter overweging/evaluatie, Anick geeft deze door aan 
organisatie 

o Voor EHBO post: meer coolpacks, emmer water, en 
handdoeken 

o Te weinig brood voor groep 3 
o Prima om een volgende keer alleen ijsjes en een appel te 

doen en onderbouw thuis laten lunchen. 
o Overwegen om bij aankomst op sportveld 

stokken/vlaggen met groepnummers te plaatsen zodat 
duidelijk is wie waar moet gaan staan/verzamelen. 

 
 
Anick 



6. Schoolreisje • 24 mei eerstvolgende schoolreisje, er is een mail uitgegaan naar 
contactouders om rij-ouders te regelen.  

• Voorstel nieuwe formule zoals beschreven door Lotte, Marieke 
en Jet is akkoord om naar het team gestuurd te worden.  

• Datum schoolreisje volgend jaar is 20 September 
• Jet alvast contactouders mailen voor het schoolreisje van 

Sep2018 (rij-ouders regelen etc) 

 
 
Jet 
 
 
Jet 

7. Sponsorloop • Datum: 16 mei 
• Doel: klimtoestellen schoolplein 
• Sponsorkaarten zijn deze week uitgedeeld 
• Route: schoolplein voor groep 1-3, om WoZoCo voor groep 4-8 
• Voorbereiding:  

o Omwonenden informeren – Miranda 
o Boodschappen (incl stiften, 100 bekertjes) – Lotte 
o Rood/wit lint - Anick  
o Stempelkaarten maken/printen - ? 

• Verdeling op 16 mei: 
o Tomaatjes/komkommer/peperkoek en ranja klaarzetten 

voor de klassen, koffie/thee voor leerkrachten – Miranda 
en Lotte 

o Route uitzetten (incl vakken maken voor kijkende 
ouders) – Anick, Ellis en Dirk 

o EHBO - Astrid 
o Stempelen – Anick, Ellis, Dirk, Miranda (tot 11.00) 
o Posten onderweg – Carolien, 2 hulpouders uit groep 3 

van Janneke 
 

 

6. Financiën  • Er staan nog maar 2 ouderbijdragen open om betaald te worden 
• Lotte heeft een overzicht gemaakt van verwachte kosten en ook 

van de gemaakte kosten voor schoolplein de afgelopen 3 jaar. 
Conclusie is dat OR 2500 euro kan bijdragen aan vernieuwing 
van het schoolplein.  

• Ivm iets duurdere nieuwe schoolreisjes; goed per jaar in de 
gaten houden of de ouderbijdrage nog toereikend is. 

• Ivm schoolreisje in Sep2018 komt de brief voor het schoolgeld 
direct in de eerste schoolweek 

 
 
 
 
 
 
 
Lotte 

7. Schoolplein • Vanuit initiatiefgroep (gemeente) is 7000 euro toegezegd (brief 
is ontvangen – bij administratie penningmeester). Moet nu wel 
binnen een jaar gerealiseerd worden. 

• Rabobank aanvraag is eruit, ontvangstbevestiging gekregen, 
beoordeling verwacht in tweede kwartaal van 2018. 

• Eerstvolgende grote wens is twee grote zware picknicktafels en 
kleinere wens - klimgrepen voor de kleuters (klimgrepen gaat 
Daniel nu bestellen). Lonneke geeft aan dat de vader van Elle uit 
groep 1/2b voor zijn beroep klimmuren maakt, graag ook 
contact met hem zoeken. 

• Vanuit OR kan er 2500 euro bijgedragen worden aan budget 
schoolplein. 

 
 
 
 
 
Daniel 



8. Rondvraag • Einde schooljaar – weer USB sticks logo Zilverberg bestellen? 
Miranda kijkt wat de kosten zouden zijn. 

• 27 mei komt Bernadette alweer terug, we hopen dat zij 
penningmeester taken weer op zich kan nemen, Ellis kan die 
taak niet meer voortzetten. 

• Aantal parkeerplaatsen om school, bewoners klagen over 
parkeren – eventueel ism verkeersgroep advies vragen bij VVN 

• Lijn tussen OR en MR aansterken – onderling bespreken hoe (bv 
notulen uitwisselen), nu wel handig dat Marieke bij OR zit en 
Dirk bij MR.  

• Camera toezicht ivm vernielingen – Carolien heeft contact 
hierover met Lonneke (eventueel een nepcamera), Marieke 
geeft dit ook door aan MR om mee te denken. 

Miranda 
 
 
 
 
Astrid 
 
 
 
 
Marieke 

Afsluiting en 
nieuwe datum  

• Nieuwe datum: 20 juni  
20:15 bij Astrid op locatie Kruiskamp 19  
Onderwerpen: schoolreisjes najaar 2018, musical 

• Afsluitende BBQ datum vrijdag 29 juni bij Miranda inloop vanaf 
17:30 

 
 
 
 

 

 

 


