
Afsprakenlijst OR vergadering 3 september 2019 
 
Aanwezig: Nicolien Derksen en Marnie van Bergen  (groep1/2 Marga en Judith), Angela 
Imamdi (groep 4), Tinne de Winter (groep 6), Mark Timmermans (MR) en Leidje Witte 
(directie) 
Afwezig: Simone van Leipsig (groep 3), Hanne Hoogendam (groep 7) 
Toehoorder: Veronica Raafs (groep 3) 
Geen vertegenwoordigers: Groep 1/2 Stella en Marianne, Groep 5 en Groep 8 
 
 
 

1. De termijn van 2 MR leden loopt op ten einde. 1 lid heeft zich herkiesbaar gesteld en 
er hebben zich 2 nieuwe kandidaten beschikbaar gesteld. Er zullen verkiezingen 
volgen. Ouders worden via de nieuwsbrief op de hoogte gehouden. Ook zijn voor 
ouders de notulen van de MR bijeenkomsten op de website van de Driemaster 
zichtbaar. 

2. De MR zal zich het komend schooljaar o.a. buigen over de inhoud van de schoolgids 
die aan het begin van het schooljaar aan alle ouders aangeboden wordt en het meer 
jaren strategisch beleidsplan van de Stichting St Joseph scholen. En dan specifiek met 
de vertaling van dit plan naar de Driemaster. Doel is om dit aan het einde van dit 
schooljaar klaar te hebben. 

3. De begroting voor dit schooljaar is bijna rond. Meer ouders hebben het afgelopen 
jaar de kampbijdrage en ouderbijdrage betaald. Dat is mooie ontwikkeling. De vraag 
is gesteld om het begrote bedrag voor de schoolreisjes te verhogen. Dit om bv de 
kinderen wat meer tijdens het schoolreisje aan te kunnen bieden. Nicolien kijkt 
samen met Richard naar de mogelijkheden. 

4. Om de actieve betrokkenheid van de ouders bij activiteiten van school te verhogen, 
zal de ouderraad (vertegenwoordiger van die groep) bij alle klassen lijsten hangen 
met de aangeboden activiteiten van dat schooljaar. Op die lijsten kunnen de ouders 
zich per activiteit inschrijven. Vervolgens zal het OR lid die die activiteit coördineert, 
de ouders uitnodigen voor verdere afstemming. Een voordeel hierbij is dat je al op 
lange termijn je agenda in kunt plannen en ouders kunnen zich het hele jaar 
inschrijven.  

5. Uiterlijk 13 mei 2020 bieden wij de directie de activiteiten met de data voor het 
komend schooljaar aan. Het betreft die activiteiten die wij als OR coördineren en de 
data van de vergaderingen. De data worden voordat we ze aanbieden, met de MR 
afgestemd. De directie zal ervoor zorgen dat de data en activiteiten in de schoolgids 
geplaatst gaan worden. 

6. Ook het komend jaar gaan we in zee met de schoolfotograaf waar we al een paar jaar 
mee samenwerken. Tinne en Marnie zullen dit jaar het maken van de schoolfoto’s 
coördineren. Iedereen is zeer positief over de organisatie van het geheel. Dit jaar zal 
nog meer de focus gaan liggen op de creativiteit/originaliteit van de foto’s. In april of 
mei zullen de foto’s weer gemaakt gaan worden. Exacte datum volgt en zal ruim op 
tijd gecommuniceerd worden via de nieuwsbrief.  

7. Het eindfeest heeft ook vorig jaar weer traditiegetrouw plaatsgevonden in de 
speeltuin ’t Kraaiennest. Het was weer een mooie en gezellige afsluiting van het jaar, 
maar er zijn ook een aantal zaken door het bestuur van de speeltuin en OR leden  



opgevallen waar we met elkaar aandacht aan willen gaan geven. Het bestuur van ’t 
Kraaiennest zal hier initiatief tot nemen.  

8. De vraag van Remy over wat te doen met het bedrag dat inmiddels op de rekening 
van het eindfeest staat, ligt nog open. Nicolien zal Richard om een voorstel vragen. 

9. Ook dit jaar zal de directie weer een subsidieaanvraag voor schoolfruit indienen. 
10. Er bestaat een subsidieregeling voor een watertappunt op het schoolplein. Hier 

maken we geen gebruik van. 
11. Ook het afgelopen schooljaar was het op school in de lokalen met temperaturen 

rond de 30 graden erg warm. D.m.v. o.a. ventilatoren, waterspelletjes en het uitdelen 
van ijsjes heeft de Driemaster de warmte tegenwicht proberen te bieden. Andere 
scholen hebben gekozen voor tropenroosters. Hoe gaan we de komende jaren met 
deze hoge temperaturen en de warmte/zuurstofgehalte in de lokalen om? Leidje zal 
bij de stichting St Joseph scholen informeren naar het beleid. 

12. Tip: De gemeente Nijmegen biedt een mogelijkheid om gratis gebruik te maken van 
de “Pipowagen” Dit voor activiteiten in je wijk, dus ook schoolactiviteiten. Het betreft 
een woonwagen met een picknicktafel, bankjes, een koelkast en de mogelijkheid 
koffie en thee te maken. Voorwaarden zijn op de website van de gemeente Nijmegen 
terug te vinden. 

 
Volgende vergadering: 5 november 2019 20.00uur bij de Driemaster 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


