Notulen OR
Datum: 18-06-2019
Aanwezig: Marco Lans (Groep 8), Hanne Hoogendam (groep 6), Angela Imamdi (groep 3),
Simone van Leipsig (groep 2), Nicolien Derksen (groep 1), Leidje Witte (directie) en Mark
Timmermans (MR).
Afwezig: Tinne de Winter (groep 5 )
Notulist: Simone van Leipsig
1.Welkom
Marco heet iedereen welkom en zit vandaag zijn laatste vergadering voor.
2. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
3. Notulen vorige vergadering
De notulen van 07-05-2019 zijn per mail goedgekeurd en staan inmiddels online.
4. Mededelingen MR door Mark Timmermans
De nieuwe data van de MR vergaderingen zijn bekend: 10-10-2019 - 17-12-2019 - 16-04-2019 14-05-2020 en 30-06-2020. Direct in het nieuwe schooljaar zullen de MR verkiezingen
plaatsvinden. Termijn van Lobke zit erop. Binnen het personeel zal gezocht worden. De
termijnen van Tom van Zantwijk en Wietske van der Zwaag zitten er ook op. Ouders zullen in de
nieuwsbrief hierover geïnformeerd worden.
In de laatste vergadering zijn de formatie en taken aan bod gekomen. Er werden veel extra
activiteiten door leerkrachten aangeboden en dat is een behoorlijke belasting geweest. Er zal
daarin gesneden worden. De komende tijd richt zich op de basis: meer rust in de school,
aanscherpen van de kerntaken. Dit zal terugkomen in het schoolplan en de MR kijkt mee.
Aanstaande donderdag (20-06-2019) is de eerstvolgende vergadering.
5. Financiën
Richard (penningmeester) wacht nog op de bonnen van de schoolreisjes; zodra die binnen zijn
kan hij een begroting maken voor het komend schooljaar. Vraag uit de OR: Hoe verloopt de
betaling (eigen bijdrage) van de tweede helft instromers? Krijgen zij ook reminders als er nog
niet betaald is? Actiepunt voor Nicolien (nieuwe voorzitter): zij zal kennismaken met Richard om
meer zicht te krijgen op die processen. Zodra de begroting klaar is zal Richard ook bij de eerste
OR vergadering zijn.
Ook rijst de vraag of er een hogere kampbijdrage nodig is. De kosten in de onderbouw zijn wat
lager dan de kosten die gemaakt worden in de bovenbouw, o.a. door het kamp.

Er zijn verschillende voorstellen:
-Het verhogen van de ouderbijdrage waarmee ouders als het ware ´sparen´ voor de kosten die
gemaakt worden in de bovenbouw; daarmee hoef je t.z.t de kampbijdrage niet te verhogen. Dit
jaar bedraagt de kampbijdrage overigens 35 euro.
-Zoals in mei: kinderen hebben hun eigen project (schaakwedstrijd, verkopen van eten, dansles
geven) en verdienen daarmee geld; zij kiezen ervoor het geld naar het kamp over te dragen of
aan een goed doel te schenken.
-Geld dat overblijft van het zomer-eindfeest kan doorgeschoven worden naar kosten die in de
bovenbouw gemaakt worden.
Alle leden onderstrepen het belang dat het voor alle ouders financieel behapbaar moet blijven.
Bovendien moet het financieel inzichtelijk en eenvoudig zijn.
6. T-shirts school
Er is een voorraad t-shirts van de OR en een voorraad van school. Deze voorraden lijken door
elkaar te zijn gekomen. Met schoolreisjes worden kennelijk ook door school shirtjes van de OR
uitgeleend. Die kunnen nu niet meer verkocht worden. De OR is akkoord met afschrijving van
deze shirts. School kan deze gebruiken.
In het vervolg is het belangrijk om deze voorraden gescheiden te houden. Leidje gaat kijken om
hoeveel shirts het gaat en zal dit bij Tinne checken.
7. Eindfeest
Voorheen was er een wisselende commissie die het eindfeest organiseerde; tussen de twee
feesten in beheerde de OR het geld. Dit geld werd vervolgens weer overgedragen aan de
commissie tegen de tijd dat het feest georganiseerd moest worden; de organisatorische
verantwoordelijkheid lag bij de commissie. Bij de een na laatste keer vroeg de commissie of de
OR het geld helemaal wilde beheren. Door de drankomzet en de sponsoring liep het bedrag
namelijk op. Destijds is door de OR besloten het geld niet te beheren omdat het een nieuwe
verantwoordelijkheid met zich mee zou brengen. Nu heeft Remy het op een bankrekening staan
wat voor hem mogelijk een druk met zich meebrengt de organisatie op zich te gaan nemen.
Opnieuw de vraag wat hiermee te doen. Gaan we een groter feest organiseren of moet er iets
anders met het geld gebeuren? Willen wij het Eindfeest onderdeel maken van de OR; gaan wij
die taak ook op ons nemen? Voorstel is om het geld wel te gaan beheren en t.z.t een
feestcommissie aan te stellen die het eindfeest organiseert. De feestcommissie kan dan ook
een keer aansluiten bij de vergadering.
Het bouwkamp gaat niet door.
8. Evaluatie activiteiten / komende activiteiten
-Schoolfotograaf:
Organisatie was wederom heel goed. Dank gaat uit naar Tinne. Ook het bestellen en de
betaling via de website verloopt zonder problemen. Angela rapporteert veel klachten van ouders
over de fotograaf; de kinderen staan voor het klimrek waardoor het lijkt alsof er staven uit de

oren van de kinderen komen. Dit is vooral opvallend bij het formaat pasfoto. De fotograaf had
hierbij een adviserende rol in moeten nemen. De huidige fotograaf verzorgt nu 3 jaar de
schoolfoto´s. Bij de volgende OR, waar ook Tinne bij is, zullen we opnieuw bespreken of we de
huidige fotograaf aanhouden.
Bovenstaande feedback is naar Tinne teruggekoppeld. Zij geeft aan dat ze samen met de
fotograaf gezocht heeft naar een goede positie van de kinderen t.o.v. het klimrek. Daar is zeker
aandacht voor geweest, maar kwam misschien niet altijd goed uit de verf. Tinne vindt het een
goed idee om daar in de volgende OR een agendapunt van te maken.
-Vierdaagse:
Ook dit jaar was de Vierdaagse weer een leuk en sportief evenement. Er hebben ongeveer 50
kinderen deelgenomen. Het was fijn om via de App-groep up-to-date te zijn. Ondanks dat de
laatste dag door weersomstandigheden niet haalbaar was, was het een gezellig samenzijn in de
school en hebben ouders en kinderen dit erg gewaardeerd.
Wat betreft het organiseren van de drinkposten zou het fijn zijn dit wat strakker te regelen. Het
was niet duidelijk wie er wanneer ging staan. Wellicht zinvol om een overzicht te maken zodat
mensen weten wanneer er nog ouders nodig zijn. Ook is het wenselijk om meer uitleg van te
voren te geven aan ouders die voor het eerst de drinkpost bemannen.
Opmerking van Nicolien: Het zou leuk zijn als er voor de kleintjes een route van 2,5 km is.
-Klusochtend: 4 oktober is het ´groene schoolplein´. Net voor de herfstvakantie. Hanne is hierbij
betrokken en mensen kunnen zich bij haar t.z.t. aanmelden. Ook bij deze activiteit is het moeilijk
om vrijwilligers te krijgen. Het is het overwegen waard om het in de toekomst naar een zaterdag
te verzetten. Misschien dat er dan meer ouders beschikbaar zijn.
- Nieuwe data voor de OR-vergadering worden door Nicolien ingepland en zullen zoveel
mogelijk na de MR-vergaderingen plaatsvinden.
9. Rondvraag en opmerkingen
-Leidje: Er hebben sollicitatiegesprekken plaatsgevonden; Leidje kan er nog niets over zeggen,
behalve dan dat er veel goede sollicitanten op gesprek zijn geweest.
-Leestip van Angela: artikel op NOS.nl over Passend Onderwijs.
https://nos.nl/artikel/2289573-leraren-kampen-met-grote-problemen-door-passend-onderwijs.ht
ml
-Leidje: Er heeft een ouderavond van groep 5 plaatsgevonden n.a.v. de lessen met Fides; er
was veel onvrede onder de ouders over de gang van zaken. Groep 4 heeft veel bereikt. Fides
zorgt voor een goede overdracht naar de volgende leerkracht. Leidje wordt erop geattendeerd
dat er ook in groep 7 onrust lijkt te zijn. Het is belangrijk om deze signalen serieus te nemen en
daar snel op in te spelen. Groep 8 loopt inmiddels beter.
-Leidje: Het team heeft twee hele goede studiedagen gehad. Aandachtspunten: meer
stroomlijnen didactische leergang, pedagogisch beleid. De neuzen staan dezelfde kant op;
goede stevige basis. Terugblik en vooruitblik schooljaar in de laatste nieuwsbrief.

-Simone: Voor veel ouders was het niet duidelijk dat ze lekkers mee konden geven i.h.k.v. het
Suikerfeest; het zou fijn zijn als het naast de kinderen ook naar de ouders gecommuniceerd
wordt, zodat er meer aandacht voor dit feest is.
- Angela: De poort van school is dicht in de pauze; er ontstaat echter een onwenselijke situatie
als de pauze voorbij is. Men laat eerst de kleuters er door met de poort op een kier (zodat zij
niet ondergelopen worden door de oudere kinderen). Er is dan echter een ophoping van kids.
Het advies is om de poorten helemaal open te doen om 13.05 in plaats van half. Leidje zal dit
oppakken en tot aan de zomervakantie zal dit uitgeprobeerd worden.
-Angela: In groep 3 is veel wisseling van leerkrachten. Sommige kinderen hebben daar last van.
Leidje benadrukt dat ze steeds dezelfde invallers vragen, maar daar helaas niet altijd invloed op
hebben. Mark vult aan dat het belangrijk is dat ouders zien en horen dat school veel achter de
schermen doet om dit zo goed mogelijk te laten verlopen. Leidje geeft nog aan dat er volgend
jaar geen LOF-dagen (Leraar Ontwikkelingsfonds) meer zijn voor de leerkrachten. Elke
leerkracht kreeg 3 LOF-dagen, vandaar ook zo veel invallers en wisselingen het afgelopen jaar.
Tot slot:
Marco Lans neemt afscheid. Hij heeft zich 2,5 jaar ingezet voor de OR. Marco hartelijk dank!

