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Notulen OuderRaad vergadering 
 

DATUM:  30 SEPTEMBER 2014 

TIJD:  20:00 

LOCATIE:  KOFFIETAFEL DE KEERKRING 

AANWEZIG OR:  JACK, IRMA, MICHEL, ELZINA, KRISTIAN, HARRY, ILSE 

AANWEZIG TEAM:  GEKE 

AFWEZIG:  SANDY 

1. Opening 
Cito en Avond 4daagse 

Martijn heeft een mail gestuurd over de planning van de Cito tijdens de avond4daagse. Vorig 

schooljaar is de vraag immers gesteld om de Cito toetsen niet in de avond 4 -daagse te doen. Helaas 

was het te laat om nog te kunnen wijzigen. In het informatieboekje 2014-2015 lijkt te staan dat de 

Cito toetsen wederom in de avond 4-daagse week worden gehouden. In de uitleg geeft Martijn aan 

waarom in deze periode de Cito wederom weer niet in een andere periode gepland kan worden. 

Hoe gaan andere scholen in Schagen hier eigenlijk mee om? 

2. van de Penningmeester 
De Winst en Verliesrekening is in concept besproken en de balans is in concept besproken. Het 

algemene beeld is dat de begroting redelijk goed is uitgekomen. Er zijn nog wat uitgaven die nog 

verwacht worden. Verwacht wordt dat de helft van de achterstallige ouderbijdragen ook nog 

binnenkomt. Hopelijk komen we dan alsnog uit op de begroting van 2013-2014. 

De begroting 2014 - 2015 is op basis van de werkelijke aantal leerlingen en is daardoor iets lager dan 

afgelopen jaar. Schoolreisbudget is aangepast naar de inkomsten. 

Kosten voor de school voor lidmaatschap Jenaplan vereniging worden door de ouders betaald (altijd 

zo geweest).   

Vervolg stap is om de Balans door de kascommissie te laten goedkeuren om deze tot slot op de 

jaarvergadering te laten goedkeuren. 



Notulen OR vergadering 10 februari 2015 Pagina 2 van 3 

3. Werkgroepen 

a. Fancy Fair 
- 

 Sinterklaas 

De schoonvader van Ilse wordt gevraagd als Sinterklaas.  

Er is nog behoefte aan ‘Pieten’, als iemand goede ‘Pieten’ kent, graag aangeven. 

Vanuit het team wordt aangegeven, liever geen ouders van school. 

Voor de herfstvakantie zal er gewerkt worden aan het vragen van Sint en Pieten. Het is nog niet 

duidelijk of het klassieke Pieten worden of dat er (gezien de zwarte pieten affaire) moderne Pieten 

moeten komen. 

 

b. Pleinwacht 
Hannah heeft aan Elzina aangegeven dat in de onderbouw een wens is voor een extra pleinwacht. De 

reden is dat de kleuters nog wel eens tussendoor naar de WC moeten en dan is er eventjes maar 1 

pleinwacht. Elzina heeft aangegeven geen ouders voor de onderbouw te kennen. Hannah zorgt 

daarom voor een oproep in de info. 

c. Docu wordt Schoolbibliotheek 
De Docu heet vanaf vrijdag 3 oktober Schoolbibliotheek (verkort SchoolBieb). Tijdens het boekenbal 

van 3 Okt gaat de Schoolbieb open. Vanaf 6 okt is de Bieb operationeel. Er wordt momenteel hard 

gewerkt aan het inscannen van alle boeken. Niet alle boeken zullen 6 okt ingescand zijn, maar wel 

voldoende om open te gaan. De schoolbieb zal 1 uur per dag open zijn en kinderen zullen geholpen 

worden bij het scannen van de boeken dit mogen ze immers niet zelf doen. 

d. Groepsouders 
- 

e. Communicatie 

Participatieplan 

In het participatieplan is 4 pagina’s gebruikt voor de algemene uitleg hoe de ouderraad in elkaar 

steekt en wanneer in 2014 de ouderraad bij elkaar komt. Daarna is er per werkgroep vastgelegd wie 

daar aan deelneemt en wat de werkgroep doet.  

• Het algemene gedeelte van vier pagina’s is beleidsmatig geschreven waardoor deze tekst niet 

geschikt is voor een ouder die een bondige uitleg zoekt over de ouderraad. Daarom zou een 

bondige tekst in Jip en Janneke taal hiervan gemaakt kunnen worden voor op de website. 

Dan kan het participatieplan als een link worden toegevoegd. 

• Het gebruik van de standaard formulier voor de werkgroepen is handig. Het is nog even 

zoeken wanneer deze ingevuld moet gaan worden, hier willen we pragmatisch mee om gaan 

door werkgroepen niet te laten vertragen door het invullen van het formulier. Echter is het 
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wel handig als het formulier gebruikt blijft worden. Dit moet immers niet leiden tot 

bureaucratie en overstructurering. 

 

Communicatie strategie moet aangepast worden zodat er geen onderscheid is in de 3 functies van de 

Ouderraad. 

 MSI 

Mijn School Info is gekozen als nieuw communicatie systeem. In september is een bijeenkomst 

geweest tussen het team en MSI. 

Irma heeft vooruit vragen doorgestuurd aan Martijn, waardoor de juiste vragen gesteld zijn. Hierdoor 

is duidelijk voor het team wat MSI wel en niet kan.  

Voor wat MSI niet kan moet het team een oplossing gaan bedenken. 

Er wordt gericht op starten met MSI in het schooljaar 2015-2016. Dat lijkt ambitieus aangezien het 

veel werk is om MSI in te richten en werkend te hebben. De bijeenkomst over de implementatie 

moet nog plaats vinden. 

Floortje wil voor de ouderavond een poster maken. Graag wil zij tijdig de informatie ontvangen die 

op de poster moet komen. 

Om de communicatie met de ouders zo open mogelijk te houden worden de notulen weer online 

geplaatst. Verder zal er een korte samenvatting van de bijeenkomst worden opgestuurd naar Jaike 

voor de info en zal de vergadering vooraf worden aangekondigd in de info. 

 

4. Algemene ouderavond 27 November 
Michel en Ilse zijn herkiesbaar - en stellen zich ook herkiesbaar. 

Voor het jaarverslag van de OR zal per Werkgroep een kort verslag komen. 

Voorkeuren voor onderwerpen: 

1. Rots & Water (andere spreker dan Freerk) 

2. Jenaplan onderwijs - Jaap Meijer van de NJPV 

3. Geweldloos communiceren - Jan van Koert van Maanvlinder 

 

Nieuw ingebracht idee is om een Lagerhuis debat te houden. 

Invulling Ouderavond wordt verder opgepakt door Jack en Kristian. 

Formeel is er nog geen duidelijkheid ten aanzien van de fusie, daarom kunnen we vanuit de 

ouderraad nog geen concrete stappen zetten (bijvoorbeeld de OR en/of oudercomité van de Boet 

uitnodigen). 

5. Rondvraag 
Binnenkort komt er een evaluatie van Wizwijs en alles-in-1. Er komt een aankondiging in de Info. Er 

kan dan input gegeven worden aan de MzR. 

 


