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Notulen OuderRaad vergadering 
 

DATUM:   30 JUNI 2015 

TIJD:   20:00 

LOCATIE:   NATUURTUIN ONDERBOUW DE KEERKRING 

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

AANWEZIG VRIENDEN:  X 

AANWEZIG TEAM:   BASTIENNE 

TE GAST:   JAKKO WOUDENBERG 

AFWEZIG:  KRISTIAN 

1. Opening 

Jakko wordt verwelkomt door de voorzitter en stelt zichzelf voor. Hij biedt aan om hand- en 

spandiensten te verzorgen voor de ouderraad, maar wil graag geen vast lid worden van de OR. 

Iedereen stelt zich verder voor aan Jakko. 

2.  Van de Penningmeester 
In het trio overleg (OR, MZR en directie) heeft Harry gesproken over de ouderbijdrage. Op dit 

moment hebben 30 van de 230 leerlingen nog niet hun bijdrage voldaan. Hieruit is voortgekomen dat 

de school aan de leerplichtambtenaar gaat vragen of wij de ouderbijdrage kunnen verplichten. Op 

overheid.nl heeft Harry al opgezocht dat de school bepaald wat verplicht is om te volgen, maar niet 

verplicht wat er betaald moet worden. Er is op dit moment geen vervangend programma op school. 

De intentieverklaring is van tafel. 

Door de wijzigingen in het lesrooster zal in het nieuwe schooljaar de bijdrage in de onderbouw en 

middenbouw verhoogd worden door meer pleinwacht en meer schoolmelk. 

3. Werkgroepen 

a. Fancy Fair 
 De steppenrace was goed ontvangen. De trend van de fancy fair blijkt te zijn dat de omzet omhoog is 

gegaan maar de kosten ook. Hierom is besloten om de fancy fair te evalueren en analyseren. 
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b. Pleinwacht 
Door de gewijzigde schooltijden zijn er meer ouders nodig voor de pleinwacht, hiervoor is Elziena 

ouders aan het benaderen. 

c. Schoolbibliotheek 
Alle boeken zijn ingevoerd, de bibliotheek is klaar voor het nieuwe schooljaar. De boeken van de 

Boet komen in kleine batches in het systeem. Er is nog wat onduidelijkheid over de openingstijden 

wat Ilse met het bibliotheekteam gaat oppakken. Er wordt een nieuwe bibliotheek-ouder gezocht. In 

augustus wordt er gestart met de voorbereidingen op de Boekenweek. Harry zal in het trio 

bespreken wat de mogelijkheden zijn voor het toevoegen van schoolboeken in MSI op de eigen 

pagina van de leerlingen. 

d. Sport 
De nieuwe shirts bleken een succes tijdens het voetbaltoernooi, alleen misten de kinderen sokken. 

Sandy zal hiervoor op zoek gaan naar een scherpe offerte voor ons. Nu was groep 7 en 8 aanwezig, 

volgend jaar gaat de bovenbouw meedoen. Olov is de nieuwe sportleraar in het nieuwe schooljaar. 

Sandy zal Olov betrekken bij het rooster van sport evenementen zodat hij met de kinderen de 

sporten kan oefenen voordat het toernooi aanvangt. Sandy zal via een link van sportservice Schagen 

een rooster samenstellen voor 2015-2016 met alle toernooien die ook opgenomen zullen worden 

aan Jaike voor het jaarrooster. 

e. Communicatie 
Het communicatiebord wordt een wissellijst. Op het communicatiebord komt een plattegrond van de 

school met wie waar zit. Er komen ook fotootjes van het team op. Tevens een smoelenboek van de 

OR. Floortje maakt het ontwerp en Fenno maakt 4 borden, voor elke ingang 1. Floortje start met het 

ontwerp in de eerste week van het nieuwe schooljaar. Bastienne gaf aan dat dit idee nog niet goed 

besproken is binnen het team en zij zal hier actie op ondernemen. 

Michael Bauer heeft nog geen brainstormsessie georganiseerd zoals hij heeft aangekondigd waarin 

hij de vraag wil stellen wat de kracht van de KeerKring is. Hij is nog steeds van plan om dit te gaan 

organiseren en heeft hierbij in principe geen hulp bij nodig van de OR anders dan het verspreiden van 

de uitnodigingen. 

Het online team van de KeerKring heeft Irma gevraag aanwezig te zijn bij de volgende vergadering in 

het nieuwe schooljaar om samen met hen te werken aan de online communicatie van de KeerKring. 

Denk hierbij aan het volledig en actueel maken en houden van de website. 

Er ontbreekt nog een duidelijk email adres van de ouderraad en er ontbreekt nog een mogelijkheid 

om vanuit de OR een oproep te plaatsen via MSI. Denk hierbij aan het vragen naar een nieuwe ouder 

voor de pleinwacht. In het trio overleg zal Harry overleggen of een e-mailadres als OR@keerkring-

schagen.nl een mogelijkheid is, en wellicht is een email adres als MZR@keerkring-schagen.nl en 

Vriendenvandekeekring@keerkring-schagen.nl ook wel een idee. Tevens zal Harry bespreken wat de 

mogelijkheden zijn om via MSI oproepjes te plaatsen zoals voor de pleinwacht of fancy fair. 

4. Schoolteam 
Bastienne gaf aan vanuit het schoolteam dat er nog geen eenduidig antwoord is te geven over 

ouders die bij vieringen aanwezig blijven ondanks dat er wordt verzocht of ouders willen vertrekken. 

Enerzijds wil het schoolteam zich concentreren op de viering en de kinderen zonder ouders te 

moeten concentreren en is het fijn als ouders participeren in het onderwijs. Anderzijds wil het 
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schoolteam ook graag dat de ouders geen onveilige en onrustige bijeenkomst veroorzaken. Er zijn 

geen verdere acties voorgenomen vanuit het schoolteam. 

In het jaarplan van 2015-2016 worden de vakanties van het Regius college en de KeerKring gelijk. 

5. Actie en besluitenlijst 
Er was geen tijd om de actie en besluitenlijst door te nemen.  

6. Rondvraag 
Er waren geen vragen meer voor de rondvraag. De avond is afgesloten met een hapje en drankje 

samen met het schoolteam, de MZR en vrienden van de KeerKring. 

Ideeën voor onderwerpen voor de ouderavond van de OR: 

o Gebruik van social media (Irma) 

o Leesbevordering - wat kunnen ouders doen? 

o Wetenschap en techniek (bastienne) 

 


