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Notulen 
Vergadering OR 

dd. 5 november 2019 

Aanwezig: Chantal Hoeben, Raimond Bach, Martine Paf, Kitty Freriks, Ilse Molenveld, 
Sabine Breukers, Miriam Griesbach, Geertje Breukers, Mirjam Haverkate (team) 

Afwezig: Niek Bakker, Rob ter Huurne 

1. Opening door de voorzitter + mededelingen 
 

2. Nieuws bestuur OR 
 

3. Nieuws team 
• Sylvia is begonnen met re-integreren, dat gaat erg goed. 
• Woensdag 06-11 is de volgende gemeenteraadsvergadering. Hierin wordt 

besproken of er nieuwbouw komt voor de Holthuizen en de Ariëns, of dat er 
toch i.v.m. de financiën gekozen wordt voor renovatie. Mirjam zal in ieder 
geval deze vergadering bijwonen. Stichting Keender zal het bouwrapport dat 
pas geleden uitgekomen is nog door een derde partij laten inkijken, alles wat 
dan noodzakelijk is qua veiligheid zal zsm aangepakt / verholpen worden. 

4. Nieuws leerlingenraad 
• Tijdens de afsluiting van de projectweken hebben de kinderen van de 

leerlingenraad een vlog gemaakt. Het is helaas nog niet gelukt om deze in zijn 
geheel op de site van school te plaatsen, hier wordt hard aan gewerkt. Zodra 
de vlog op de site staat zal dat in de nieuwsbrief vermeld worden. 

5. Notulen afgelopen vergadering  
 

6. Afgelopen en aankomende activiteiten 
6.1. Afsluiting projectweken op 11 oktober 
Het was dit jaar anders dan dat men gewend was. De filmpjes die in de hal werden 
gedraaid van de optredens van die ochtend werden erg goed ontvangen. Er was 
geen heel duidelijk programma doordat het buiten gedeelte weg gevallen was. 
Voor ouders, opa’s en oma’s was het niet heel erg duidelijk wat er nu precies van ze 
verwacht werd. Hierdoor hebben veel ouders niet alle klassen bekeken. Doordat de 
communicatie vooraf erg laat was kon niet meer iedereen vrij regelen op zijn/haar 
werk. Dit zal volgend jaar eerder gecommuniceerd worden. 

6.2. Sinterklaas 
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De voorbereidingen zijn in volle gang. Er is binnenkort een gesprek tussen or / team/ 
sint en alle pieten. Daarin wordt duidelijk besproken wat de verwachtingen zijn. De 
strooipieten komen op 21-11 tussen 13.00 en 14.00 in alle klassen. Op 14-11 zullen de 
cadeautjes voor de groepen 1 t/m 5 ingepakt worden, de benodigde hulpouders 
zijn hiervoor al ingeschakeld. 

Op 5-12 zullen Miriam Griesbach, Kitty Freriks en Geertje Breukers de sint commissie 
ondersteunen. 

6.3. Kerst 

De kerstcommissie is nog niet bij elkaar geweest, wel is er al afgesproken dat dit jaar 
zowel de avond van de kerstmusical als de avond van het kerstdiner voor de ouders 
beide in de gymzaal van de kleuters zal plaats vinden. 

6.4. Financieel jaaroverzicht ouderraad 

Het schooljaar 2018-2019 is zo goed als afgesloten. Hieruit kwam een tekort van €238. 
Het schooljaar loopt statutionair gezien tot 30 september. Dit is erg onhandig 
aangezien er dan een maand 2 schooljaren elkaar overlappen. Daarom is besloten 
per ingang van dit jaar het schooljaar af te sluiten op 31 augustus.  

De brief voor de ouderbijdrage 2019-2020 gaat waarschijnlijk aankomende week de 
deur uit.  

Afgelopen schooljaar zijn er 11 ouders die de ouderbijdrage niet betaald hebben. 
Ondanks meerdere oproepen in de nieuwsbrief en een brief aan de betreffende 
kinderen mee te geven.  

Ouders van instroom kinderen krijgen de brief van de ouderbijdrage niet gelijk mee. 
Hier komt verandering in. Bij de info-avond voor de kleuters aankomend jaar zullen 
alle nieuwe ouders gelijk een mapje mee krijgen met alle benodigde formulieren. 

Ook alle instroom kinderen zullen vanaf heden de volledige ouderbijdrage betalen, 
dit omdat alle activiteiten duurder zijn geworden en het niet meer uit kan dat zij niet 
mee betalen aan bijv. carnaval en pasen. 

De inkomsten van het oud papier waren afgelopen schooljaar €300 minder. 

Per direct moeten de boodschappen voor een bepaalde activiteit door de 
commissie bij eenzelfde supermarkt gekocht worden. Dit in verband met de regels 
over betalingen die bij elke supermarkt anders zijn. Aankomend schooljaar is het 
handiger alle boodschappen bij één supermarkt te bestellen. Met deze supermarkt 
moeten vooraf duidelijke afspraken gemaakt worden over het bestellen, leveren, 
eventuele retouren en de digitale betaling.  

  

7. Rondvraag  
 

Is het handig om de nieuwsbrief als een bestand naar alle klassenouders te sturen 
zodat zij het nogmaals in de groepsapp kunnen plaatsen. Hierdoor wordt de 
nieuwsbrief hopelijk beter gelezen. 
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Ilse Molenveld is onze verkeersouder. Mirjam zal dit aan de desbetreffende persoon 
bij de gemeente doorgeven. 

In januari zal de brief voor de pleinwacht bijdrage de deur uit gaan. 

Er zijn weer 2 fietsen vernield op het schoolplein. Mirjam gaat contact opnemen met 
de gemeente om te kijken wat er gedaan kan worden vanuit hen, aangezien het 
nog niet is gelukt te zien wie dit doet en wanneer dit gebeurt. 

In de commissie van afscheid groep 8 moet nog 1 persoon extra. Dit jaar bestaat de 
commissie uit Ilse en Martine, maar zij hebben volgend jaar beide een kind in groep 
8 en zullen dan niet mee kunnen helpen met deze activiteit. Geertje Breukers heeft 
aangegeven hier wel bij te willen helpen. 

De map met draaiboeken is nog steeds niet gevuld. Het verzoek aan alle commissies 
dit schooljaar na de betreffende activiteit het draaiboek compleet te maken en dit 
in de map te stoppen of naar een lid van het bestuur van de or te sturen. 

Sabine en Chantal zullen het uitje voor or, mr, en team gaan regelen. 

Er is dit jaar gekozen voor foto Vaarhorst om de schoolfoto’s te maken. Dit zal 
gebeuren op 27 maart. 

 


