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Notulen OuderRaad vergadering 
 

DATUM:   29 SEPTEMBER 2015 

TIJD:   20:00 

LOCATIE:   DE KEERKRING 

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

AANWEZIG VRIENDEN:  X 

AANWEZIG TEAM:   BASTIENNE 

AFWEZIG:    

1. Opening 

Irma geeft aan dat ze stopt als bij de OR. Het kost teveel energie om enige invulling te geven aan de 

werkgroep communicatie. Het is onduidelijk hoe deze rol ingevuld kan worden. 

2.  Van de Penningmeester 
80% van de Schoolreis bijdrage is al betaald, er zijn een paar betalingsregelingen. 

Dit jaar is er een verlies op de schoolreis Bovenbouw. Dat komt voornamelijk doordat er een groep 

extra op schoolreis is gegaan. De grootste kostenpost is de locatie en door de extra groep zijn er nu 

minder kinderen per groep zijn dan aanvankelijk gedacht. Daardoor was de kosten per groep niet 

kostendekkend. 

De andere ouderbijdrage moet nog bepaald worden, op basis van de ouderbijdrage wordt de 

begroting gemaakt. Op melk wordt in de laatste jaren altijd een verlies gemaakt van een paar 

honderd Euro. Groep Bastiënne gaat dit als project oppakken. Bepaald wordt dan hoeveel pakken 

melk er nodig zijn. Harry kan dan als penningmeester a.i. de kosten voor melk scherper inschatten. 

Doel is om de inkomsten en uitgave goed in balans te hebben. 

Ouders die wel melk bestellen voor hun kind, maar dat niet betalen worden aangesproken en in het 

uiterste geval wordt er geen melk geschonken voor het kind. 

Er kwam nog een declaratie van Jomp voor de onderbouw ‘Schoolreis’. Dus ook dit schooljaar weer 

‘schoolreis onderbouw’ in rekening brengen. 
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3. ALV 
 

De ALV wordt gehouden tijdens de OR vergadering van November. De vrienden en de MzR zijn 

uitgenodigd, nog geen reactie gehad. Het team krijgt de gelegenheid om te presenteren na het 

officiële gedeelte (net als vorig jaar). Nog geen reactie gehad of ze daar gebruik van maken.  

Iedere werkgroep wordt gevraagd een jaarverslag te maken. Net zoals andere jaren. 

Het herkiesbaar zijn is alleen relevant als er meerdere aanmeldingen zijn voor een plekje in de OR. 

Er zijn 2 open posities: Penningmeester en voor de werkgroep communicatie. 

4. Werkgroepen 

a. Evenementen/ Fancy Fair 
Fursa wil langskomen om te bedanken voor de sponsoring vanuit de fancy fair winst. 

Het verhaal rond de aankomst was in vorige jaren onduidelijk. Dit neemt Michel mee tijdens ghet 

organiseren van de Sinterklaas. 

b. Pleinwacht 
Er zijn nog steeds tekort mensen voor de pleinwacht. In de onder-, midden- en bovenbouw. Het 

wordt nu opgevangen door de leerkrachten en dat is nog steeds niet wenselijk. 

De kinderen krijgen een briefje mee, via de leerkrachten, voor een oproep tot Pleinwacht. 

c. Schoolbibliotheek 
Ouderavond Leesbevordering is op donderdag 15 okt. Poster voor de aankondiging is gemaakt door 

Floortje. Harry stemt de poster af met Martijn. 

De start van de kinderboekenweek wordt gestart met een viering in de kuil (7 okt ’s ochtends). 

Er is ook een voorleeswedstrijd, hier doen we waarschijnlijk niet aan mee omdat er dan kinderen 

buiten de boot kunnen vallen. 

Paula vertegenwoordigt het team in de werkgroep Bibliotheek - nog even de samenwerking zoeken. 

Het invoeren van de boeken die via de Boet zijn binnen gekomen schiet al aardig op. 

d. Sport 
Olof gaat volgend jaar een grote reis maken dus die kan niet helpen bij het trainen van de kindeen 

voor de schoolhandbal en - voetbal.  

Sportsokken zijn aangeschaft om de schooltenues te complementeren..  

e. Communicatie 
- 
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f. Verkeer 
Inventarisatie voor verkeer is concreet gemaakt en rondgestuurd. Harry neemt dit mee naar het 

overleg met Martijn. Er staan verschillende opties in, de vraag is waar de behoefte van de school ligt 

Michel sluit aan om de staat van het schoolplein te bespreken. 

Verkeer en vervoer is een thema van Alles-in-1. En dat komt 1 keer in de 4 jaar terug zodat ieder kind 

het heeft gehad. Dat lijkt voldoende voor de verkeerseducatie. 

Themalessen zijn daarentegen wel weer leuk. 

5. Rondvraag 
Martijn heeft een foto gestuurd van de buitenberging van de Julianaschool. Ter bespreking volgende 

keer. 

 


