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Notulen OuderRaad vergadering 
 

DATUM:   19 JANUARI 2016 

TIJD:   20:00 

LOCATIE:   DE KEERKRING 

AANWEZIG OR:   HARRY, NIENKE, ELZINA, MICHEL,  ILSE, KRISTIAN, SASKIA  

AANWEZIG VRIENDEN:  X 

AANWEZIG TEAM:   BASTIENNE 

AFWEZIG:   SANDY 

1. Opening 

Saskia en Sandy gaan het sport en spel samen doen. Sandy is nu druk met haar nieuwe baan en nu 

kan Saskia mooi bijspringen. 

Kristian neemt het penningmeesterschap over van Harry.  

We hebben de rekening voor de nieuwe kasten in de kuil betaald. Het is uiteindelijk EUR 4.400,- 

geworden, we hadden op EUR 2.000,- gerekend. Harry heeft aangegeven bij Martijn dat het meer is 

dan verwacht maar evengoed de hele rekening betaald. 

De aanvraag voor Licht en Geluid voor EUR 3.200,- wordt door de OR gehonoreerd. 

De aanvraag voor een schuurtje wordt niet gehonoreerd, er is geen offerte aangevraagd mar een 

eerste inschatting is dat het meer dan EUR 5.000,-  gaat worden. 

Het schuurtje is nodig voor de spullen die nu in de gymzaal staan opgeslagen. Wellicht kan er 

opslagruimte gehuurd worden? 

2. Van de Penningmeester 
Brieven voor algemene ouderbijdrage zijn de deur uit (inclusief melk bijdrage, indien van toepassing). 

Voor de schoolreis zijn de herinneringen per post verstuurd, tot nog toe is er voor 24 kinderen niet 

betaald. 

Er komen veel vragen binnen over de langere schooltijden - dat heeft vooral te maken met de 

vergoeding voor de pleinwacht. 

We hebben de rekening voor het lidmaatschap van de Jenaplan weer gekregen. De afgelopen 2 jaar 

hebben we die niet gehad en voor dit jaar was dat ook niet begroot. Daardoor een tegenvaller van 

~EUR 800,-. 
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3. Werkgroepen 

a. Evenementen/ Fancy Fair 
Kerststalletje is goed verlopen. Dit keer Soep en worst als extra,  de worst had niet gehoeven. 

Volgend jaar doen we Soep en broodjes. 

Fancy Fair is een week naar voren geschoven - het is nu 1 week voor de vakantie ipv de vrijdag voor 

de vakantie. 

De voorbereidingen gaan beginnen voor de Fancy Fair. Thema is: “Bouw”. 

b. Pleinwacht 
Het is druk op het schoolplein. Bovenbouw was vroeger rustiger en door de extra bovenbouw groep 

is het merkbaar dat het drukker is geworden. 

Er is weinig animo om pleinwacht te lopen. In het begin liepen de leerkrachten omdat er een tekort 

aan pleinwachters is, nu lopen de leerkrachten omdat het nodig is voor de goede begeleiding van de 

pauzes. 

Voor het mooie hebben we voor elke dag nog iemand nodig voor het lopen van pleinwacht. 

c. Schoolbibliotheek 
We hebben dus nieuwe kasten gekregen in de kuil, een gedeelte is voor de Bibliotheek bestemd. 

De informatieve boeken zijn ingericht volgens alles in 1. Er is voor dit jaar geen budget voor nieuwe 

boeken. Er is over nagedacht om boeken te vragen bij ouders. Het is lastig om boeken dan goed in te 

schalen. 

Ten aanzien van de boeken van de Boet moeten alleen de kleuterboeken nog gedaan worden. De 

kleuterboeken komen niet in de computer, dat is te lastig voor de groep 1 en 2-ers. Wél moeten de 

boeken netjes gemaakt worden voor gebruik. 

d. Sport 
Alle sport loopt via Olof. Olof zorgt ook dat er ‘getrained’ wordt voor het handbal en voetbal. Zodat 

iig de regels bekend zijn en dat iedereen het een beetje kan. 

Het handbal toernooi is in de Krokusvakantie, alle kinderen van groep 6-7-8 hebben een briefje 

meegekregen en op de deur van de bovenbouwgroepen hangen inschrijflijsten om je (kind) op te 

geven. Schoolvoetbal moet nu ongeveer opgegeven worden (januari). 

Streetdance is alleen voor groep 8 en daar wordt al voor geoefend op de woensdagmiddag. 

Vanuit school moet er een leerkracht aanwezig zijn bij de buitenschoolse activiteiten. De 

aanwezigheid van Olof is al voldoende, dan hoeft er niet perse nog een leerkracht aanwezig te zijn..  

e. Communicatie 
Nienke is voor het eerst aanwezig, in overleg gaan we op zoek naar een goede invulling. 
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4. Evaluatie: Ouderavond - Algemene ledenvergadering 
Het is goed om met de ouderavond aan te sluiten op de thema’s in de school. Alleen jammer dat de 

kwaliteit van de ouderavond over leesbevordering te wensen overliet. 

De nog komende thema’s voor dit jaar zijn: Geschiedenis van Schagen, Gouden Eeuw, gaatjes daarna 

Bouw en  Afrika/ Azië. Als er ideeën zijn om hier een ouderavond bij te organiseren is dat prima.  

De scheiding tussen ALV en thema avond is goed bevallen. Vooral de presentatie was erg leuk, dat 

moeten we er zeker inhouden. Een volgende keer het schoolteam in de gelegenheid stellen om ook 

de ouders te informeren. De vrienden moeten ook op de agenda gezet worden - ook al reageren ze 

niet op uitnodigingen. 

5. Rondvraag 
20 januari is er een open dag op school. De ouderraad is aanwezig om uitleg te geven over de school 

en algemene informatie te geven. Daarnaast schenken we ook thee en koffie in. Dat is teveel voor 1 

persoon. Ilse is er sowieso, daarnaast zijn Michel, Harry en Elzina een paar uur aanwezig. 

12 maart is er een opruim actie voor de tuinen op school. De boom voor de school wordt dan ook 

weggehaald. 


