
  

 

 

 

 
Notulen Ouderraadvergadering  3 oktober 2022  
20.00 uur   
  
Aanwezig:                                 Loes, Anke, Ewoud, Amy, Erik, Elham, René, Debby (gast)  
Afmelding:    -  
  

1. Opening:  
Ewoud heet iedereen welkom.  

  
2. Ingekomen stukken:  

Schoolkamp groep 8 -> geen fijne datum. We hebben gehoord en begrepen dat er 
klachten vanuit een aantal ouders zijn gekomen omdat ons schoolkamp meteen na 
een voetbalkamp volgt. Dit konden wij vooraf niet weten. Ook zijn er ouders die 
aangeven dat het niet fijn is dat het schoolkamp volgt op het Hemelvaartsweekend. 
Maar hierover zijn de meningen verdeeld. De datum in Mei is bewust gekozen. Dit 
wordt na dit schooljaar goed geëvalueerd met alle betrokkenen.    

  
               Uitgaande stukken:   

 Geen.  
  

3. Mededelingen school:  
Er is gestart met de kinderboekenweek. Het thema is Gi Ga Groen! Vanuit de OR 
komt er weer een kleurwedstrijd als dit lukt qua tijd.  

  
4. Mededelingen MR:   

Zie punt 9.  
  

5. Financiën:  
Er is geld beschikbaar gesteld voor nieuw (duurzaam) buitenspeelgoed. Ook wordt er 
gekeken naar nieuw (leerzaam) speelgoed voor vooral de bovenbouw. De kinderen 
die nu in de onderbouw zitten kunnen daar dan uiteindelijk ook gebruik van maken. 
Anke gaat kijken wat er nodig/gewenst is.  
  

6. Verkeer:  
Er is elk jaar een ‘verkeersouder’ nodig. Erik is benoemd tot verkeersouder. Denk 
hierbij aan het mee regelen van de fietscontroles en de dode hoek actie (met 
vrachtwagen). Erik geeft aan dat het voor de borging voor het vignet belangrijk is dat 
verkeer steeds in onze agenda’s opgenomen wordt. Dan hebben we bewijslast voor 
de borging.  

  
7. Overblijven:  

Wij zijn een gezonde school, het is gewenst dat de overblijfouders zich tijdens het 
overblijven ook aan deze ‘regels’ houden. Denk hierbij aan niet roken/geen frisdrank 
etc. Voor zover de school weet doen ze dit ook netjes. Er is een ouder/leerling 
geweest die hier wat vragen over had. Anke koppelt dit terug met de coördinator 
van het overblijven. Er wordt streng op toegezien dat alle medewerkers zich aan de 
afspraken houden. Roken en frisdrank zijn hier op school niet toegestaan.  
 



  

 

 

 

  
8. Laatste schoolweek:  

Groep 8 gaat niet meer op kamp in de laatste schoolweek. Is er een andere leuke 
invulling mogelijk voor deze week, en dan met name voor groep 8? Het ijsje (voor de 
hele school) willen we er ook inhouden. Amy en Loes gaan in gesprek met Sylvie 
over deze invullingen.   

  
9. Rollen/taken Ouderraad:  

• Wat gaat er gebeuren met de ouderraad? En wat doet de ouderraad?   
  
Het is officieel een klankbord voor ouders. Er kan gevraagd worden naar input 
voor school/MR over bepaalde zaken die spelen op school.   
De ouderraad gaat over de begroting van een bedrag van €25,00 per kind en 
over de activiteiten die van dit geld gedaan worden.  De Ouderraad stimuleert 
ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. Vanuit school zouden we graag meer 
body willen geven aan de Ouderraad door klankbordgroepen te organiseren. Er 
zouden dan 1 of 2 keer per jaar thema avonden georganiseerd kunnen worden 
met thema’s die dan actueel zijn en waar ouders over mee kunnen praten. We 
zien de Ouderraad ook in een meer klassieke rol. Aanwezig zijn in de school, 
helpen tijdens activiteiten, hand en span diensten verlenen. Het is geen formele 
taak, wel een belangrijke. De evenementenclub is door corona een beetje 
doodgebloed. Er wordt gekeken of er weer mogelijkheden zijn om activiteiten op 
school te organiseren. Denk hierbij ook aan hulp bij bepaalde vieringen/dagen op 
school. Dit kan zijn door simpelweg te helpen met ranja inschenken, de school 
versieren of iets te organiseren voor (een aantal) klassen. Maarten heeft 
aangegeven dat hij dit wel belangrijk vindt voor de school/ouderbetrokkenheid. 
De ouderraad geeft aan dat zij ook altijd gevraagd mogen worden voor hulp bij 
bepaalde activiteiten.   

  
• Er wordt aangegeven door de ouderraad dat school juist de laatste 
jaren te weinig advies/hulp gevraagd heeft aan de ouderraad. En als er al 
advies gevraagd werd, is er niet echt iets mee gedaan. Het is gewenst dat er 
vaker om een mening of gevoel van de ouderraad gevraagd wordt. Je hoeft 
het niet met elkaar eens te zijn, maar dan zijn er wel gedachten uitgewisseld. 
Andersom had de ouderraad hier ook actiever in kunnen zijn.  

  
• Maarten wordt voor de volgende vergadering uitgenodigd.   

  
• Er moet heel helder en duidelijk gecommuniceerd worden dat 
bepaalde activiteiten niet meer door kunnen gaan als er niet meer 
ouderbetrokkenheid komt. Denk hierbij aan o.a. schoolfoto’s, sinterklaas en 
wandelvierdaagse. Er moet eigenlijk een goede brief geschreven worden die 
in de weekbrief geplaatst kan worden, of liever nog op papier meegegeven 
kan worden aan alle kinderen. 

  
• De samenwerking met de MR kan beter.   

  
 



  

 

 

 

 
 

• Ewoud stopt met de OR, want hij is nu voorzitter van de MR.   
  

• Het is nodig om de OR uit te breiden. We moeten proberen om nieuwe 
ouders te werven. Eerst moet er beschreven worden wat de rol van de 
ouderraad precies is. Dan kan er gekeken worden of er animo voor is. Een 
‘nieuwe’ ouderraad, ouderraad 2.0. Daarna kan dan de brief meegegeven 
worden aan alle kinderen.  

  
• De ouderraadvergadering van 14 november wordt verzet naar 21 
november.   

  
10. Rondvraag:  

• Sinterklaasviering is op maandag 5-12. Er is weer ingeschreven voor 
het kasteel van sinterklaas. Sinterklaas+pieten zijn ook al vastgelegd.   

  
• We gaan kijken of er nog een kleur/teken-wedstrijd gehouden kan 
worden voor de kinderboekenweek.  

  
11. Sluiting vergadering:  

De vergadering wordt om 21.50 uur gesloten.   
  
  
De volgende vergadering is op maandag 21 november om 20.00 uur.  
  

  

  
 

 


