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Notulen OuderRaad vergadering 
 

DATUM:  10 MAART 2015 

TIJD:  20:00 

LOCATIE:  KOFFIETAFEL DE KEERKRING 

AANWEZIG OR:  IRMA, MICHEL, KRISTIAN, HARRY, ILSE, SANDY 

AANWEZIG TEAM:  - 

AFWEZIG:  ELZINA 

1. Opening 
 

Ingekomen stukken: 

Tekst voor de OR voor de nieuwe website is gemaakt door Irma en gereviewed door Harry. Graag 

iedereen doorlezen en feedback geven. Dan kan het vanaf 20 maart op de website staan. 

2. Actie en besluitenlijst 
De Vrienden zijn in het proces om lid te worden  ten behoeve van de avond 4 daagse. Dan kan de 

school centraal inschrijven. 

3. van de Penningmeester 
- 

4. Werkgroepen 

a. Fancy Fair 
Krachtstroom uit school halen is niet mogelijk. Er komt maximaal 80 watt binnen. De frituurpan trekt 

alleen al 32 watt, dus er blijft dan niet genoeg stroom over voor de rest van de school. Vandaar dat er 

een sterke generator nodig is. 

De kar van LTO Nederland staat in Limburg en zou met een dieplader naar Schagen gebracht moeten 

worden. Dat is niet haalbaar. 

Strippenkaart van EUR 3,50 is niet goedgekeurd in de werkgroep, er wordt vastgehouden aan de 

strippenkaart van EUR 2,50 en EUR 5,-. Er zijn voldoende ideeën gegenereerd voor de spelletjes. 

De ouders van kinderen in de onderbouw zijn geïnformeerd over de verwachtingen tav 

aanwezigheid: overdag zijn ze vrij en ‘s avonds worden de kinderen verwacht vanaf 16:00. 
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b. Pleinwacht 
- 

c. Schoolbibliotheek 
2

e
 hands boeken mogen gedoneerd worden en daar wordt niet voor betaald. Vanuit de 

schoolbibliotheek zou er ook een 2
e
 hands boekenmarktje kunnen worden georganiseerd voor de 

oude boeken.). Dit is misschien wel een ideetje voor tijdens de Kinderboekenweek (oktober?). 

d. Groepsouders Sport 
Groepsouders zijn vaak 1-op-1tjes tussen de groepsouder en leerkracht. Elke leerkracht doet het op 

haar eigen manier. Daarom is er geen nut voor een aparte werkgroep en wordt bij deze opgeheven. 

Sandy blijft wel aanspreekpunt voor de groepsouders. 

Sandy start tegelijk de werkgroep sport. De handbal is op zich wel bevallen. Enige spelregel uitleg en 

oefening is zeer wenselijk. Er moeten wel teneutjes komen in verschillende maten. En er zou gekeken 

kunnen worden om alle kinderen van de bovenbouw mee te kunnen laten doen. Nu was het alleen 

de 8
e
 jaars. 

Voor het zwemtoernooi bij het 40 jarig bestaan van de Wiel heeft Sandy voldoende kinderen 

ingeschreven. Het toernooi werd afgelast vanwege tekort aanmeldingen. Daarnaast heeft Sandy 

gekeken naar schoolvoetbal, maar dat wordt dit jaar niet georganiseerd - en toch stiekem weer wel! 

e. Communicatie 
- 

5. Fusie met de Boet 
De opendag voor de Boet is goed verlopen. De ouders waren positief, opmerkingen waren dubbel. 

Aan de ene kant voelde het als een warm bad, aan de andere kant waren mensen verdrietig dat de 

Boet dichtgaat. 

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). 

6. Rondvraag 
- 

 


