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Notulen OuderRaad vergadering 
 

DATUM:  13 JANUARI 2015 

TIJD:  20:00 

LOCATIE:  KOFFIETAFEL DE KEERKRING 

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

AANWEZIG TEAM: CONNY 

AANWEZIG ‘VRIENDEN’: ERIC 

AFWEZIG:  SANDY 

1. Mededelingen 

1.1. Mediation 
Jack stopt per direct als voorzitter en zal niet aanblijven als lid van de Ouderraad. 

2. Actie en besluitenlijst 
Vanuit de ledenvergadering kwam de vraag of de OR geld wil steken in de aanschaf van teneutjes. Dit 

wordt buiten de vergadering verder besproken. In principe zijn er te weinig activiteiten waarbij 

Keerkring teneutjes nodig zijn om de aanschaf te kunnen verantwoorden. 

Sandy heeft een opmerking gehad dat er ouders op het plein koffie stonden te drinken terwijl er op 

het voetbalveld trammelant was. Deze ouders waren echter geen pleinwacht. Pleinwachters zijn niet 

als pleinwacht herkenbaar. Het is niet noodzakelijk om pleinwachters met hesjes zichtbaarheid te 

geven. Gevraagd wordt aan Sandy om dit terug te geven aan de ouder die deze opmerking heeft 

gemaakt. 

Ilse gaat met Saskia bespreken hoe we als Keerkring centraal kunnen inschrijven voor de avond 4-

daagse. Inschrijving kan dan via de ‘Vrienden’. De ‘Vrienden ‘zijn toch al actief betrokken bij de avond 

4-daagse, maar niet direct gelinked aan de school. Voordeel is dat niet iedere ouder apart hoeft in te 

schrijven en verzekeringstechnisch is het gedekt. 

Irma liet een schets van een communicatiebord van de OR zien. De OR vindt het een goed idee. Harry 

bespreekt het voorstel met Martijn. 

3. Van de penningmeester 
Het innen van de ouderbijdrage gaat beter dan voorgaand schooljaar. Er is relatief meer ontvangen. 

Er zijn geen grote uitgaven geweest in de afgelopen periode. 
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4. Werkgroepen 

4.1. Fancy Fair, Sinterklaas en Kerst  
De kerststal was een groot succes. Er is een idee ontstaan om volgend jaar ook iets te eten te hebben 

tijdens de Kerststal buiten. 

Nu richten op de Fancy Fair: Thema Planten. Eerste vergadering gaat binnenkort gepland worden. Er 

is een vervangster voor Mirjam Kooij. Mirjam doet nog 1 jaartje mee om de vervangster in te werken. 

Een ideetje is om na de voorjaarsvakantie de kinderen zaadjes van een plantje mee te geven die ze 

(in 6 weken) kunnen laten groeien. Tijdens de Fancy Fair worden deze dan allemaal neergezet. 

Meedenkers vanuit de OR zijn gewenst. 

4.2. Pleinwacht 
Er is geen reactie gekomen op de oproep voor een pleinwacht. Op maandag is er nog steeds een 

pleinwacht extra gewenst bij de kleuters. 

4.3. Schoolbibliotheek 
Het is af en toe zo druk dat een 2

e
 computer nodig is. Ilse heeft deze zelf aangesloten (well done). 

Jack sluit de 2
e
 scanner aan. Op de vrijdagochtend is er een nieuwe moeder die meehelpt. 

De kleuterboeken zullen ook in het schoolbibliotheek systeem worden ingevoerd (start 14/1). 

4.4. Groepsouders 
- 

4.5. Communicatie 
- 

5. Rondvraag 
Data voor de OR vergadering zijn in het nieuwe kalenderjaar op de donderdagen gepland. In de 

eerste vergadering was afgesproken om de dinsdag als vaste vergaderdag te hebben. 

De nieuwe vergaderdata zijn: 10 februari; 10 maart; 14 april; 19 mei en 30 juni. 

Er bleven toch veel ouders hangen en ouders die zich wel aan de afspraak hielden voelen zich 

benadeeld. De afspraak moet goed gehandhaafd worden om scheve gezichten te voorkomen. 

Belangrijk hierin is om de goede reden aan te geven. Brandveiligheid als reden wordt niet serieus 

genomen. De werkelijke reden is dat het te druk wordt en dat is prima op te geen als reden. Tip: voor 

de start aan de aanwezige ouders vriendelijk vragen om te vertrekken. 


