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Notulen OuderRaad vergadering 
 

DATUM:  4 NOVEMBER 2014 

TIJD:  20:00 

LOCATIE:  KOFFIETAFEL DE KEERKRING 

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

AANWEZIG TEAM:  TETTIE 

AFWEZIG:  ILSE, HARRY 

1. Opening 
Ouderraad 

Tettie schuift aan namens het team. Vanuit het team zal er roulerend iemand aanwezig zijn. 

2. van de Penningmeester 
De kascommissie heeft de jaarrekening van het schooljaar 2013-2014 goedgekeurd. 

Er is EUR 4.600,- over na de verbouwing, omdat de ouderraad niet  heeft bijgedragen aan de keuken. 

OR gaat akkoord met uitgave van EUR 2.000,- aan kasten in de open ruimte, tegen de wanden van de 

keuken (Zie offerte FW meubelmaker). 

Vervolg stap is om de Balans door de kascommissie te laten goedkeuren om deze tot slot op de 

jaarvergadering te laten goedkeuren. 

3. Algemene Ouderavond 27 november 
Verwachte agenda: 

• 19:45 Inloop 

• 20:00 Verslag MzR 

• 20:30 Ren je rot met de Ouderraad 

• 21:00 Pauze 

• 21:15 2e deel (waarschijnlijk Wizwijs) 

• 22:00 einde 
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Deel 1: Voor ren je rot worden de vragen en antwoorden verder uitgewerkt tijdens een bijeenkomst 

dinsdagavond 11 november om 20.30 uur bij Irma Meinema. Deelnemers zijn Kristian, Michel, Ilse en 

Irma. 

Deel 2: De voorgestelde NVJP gastspreker over Jenaplan toelichting wordt het niet omdat  Jaap 

Meijer is te duur en als onderwerp wellicht te gevoelig gezien het afgelopen schooljaar. Mogelijke 

onderwerpen voor 2 deel: 

• Positief opvoeden Triple P (Jack is in contact met het centrum voor Jeugd en Gezin. 

• Alternatieven: Voeding en toelichting rekenmethode. 

 

Tijdens de vorige ledenvergadering (november 2013) zijn er vragen gesteld over oa.: Wc’s en de duur 

van de schoolreis. De schoolreizen worden vanuit de ouderraad bekostigd vandaar dat die vraag ook 

op de ledenvergadering thuis hoort. Op de vragen die gesteld zijn moeten we terug komen tijdens de 

ouderraad vergadering. Kristian verzamelt de vragen voor de ouderraad van vorig jaar en gaat na 

welke destijds niet beantwoord zijn zodat die dit jaar alsnog beantwoord kunnen worden. 

4. Werkgroepen 

a. Fancy Fair 
22 november is er een herfst markt op de vrije school in Bergen. Vrije scholen doen ook veel aan 

vieringen. Deze herfstmarkt is een mooie gelegenheid om inspiratie op te doen voor de fancy fair. 

 Sinterklaas 

Er is waarschijnlijk nog een ouder nodig voor de Schmink. Deze wordt nog gezocht. In de keuken gaat 

Kristian helpen bij het inschenken van drinken. Donderdag 6 nov wordt de verhaallijn verder 

uitgewerkt en rondgestuurd. 

Kerststal wordt dit jaar ook weer georganiseerd door de Ouderraad. 

b. Pleinwacht 
Voor de onderbouw is er nog een pleinwacht nodig; maandag’s en vrijdag’s van 11:45 - 12:15. 

Sandy pakt de maandag op. Als Jaike er niet is lopen de leerkrachten in hun pauze ook pleinwacht. Er 

is een rooster opgesteld zodat de leerkrachten weten wanneer ze aan de beurt zijn - daar was even 

gewenning voor nodig. 

c. Schoolbibliotheek 
Er zijn houten bakken gemaakt voor thema’s van boeken. De bedoeling is dat deze bakken op een 

tafel neergezet worden en dat kinderen de boeken er uit halen. 

Als de houten bakken in de kast staan kunnen er geen boeken uitgehaald worden. Bij het uitschuiven 

- om toch een boek te kunnen pakken - zijn in de afgelopen paar weken de bakken een paar keer op 

de grond gevallen. Dat is niet handig of zelfs onveilig. Er wordt nog nagedacht over een oplossing 

hiervoor. 
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d. Groepsouders 
Alle groepsouders zijn bekend. Het is de bedoeling om voor de algemene ledenvergadering/ 

Ouderavond een eerste keer bij elkaar te komen. Door privé omstandigheden is er tijdelijk voor 

Sandy minder tijd over om de groepsouders te begeleiden. Er wordt gezocht naar een vervanging 

voor de groepsouder bij Jomp en ondersteuning voor Sandy. 

e. Communicatie 
Invoering van MSI loopt en wordt getrokken door het team.  

De informatie op de website van de Keerkring is verouderd, het is niet duidelijk of de website ook 

aangepast wordt met de invoering van MSI. De Ouderraad is niet actief betrokken bij de invoering, 

daardoor is er niet bekend wat er wel en niet kan met MSI. 

Mede daarom staan de goedgekeurde notulen van de ouderraad niet on-line.  

In navolging van de statuten van de OR - waarin is opgenomen dat de OR vergaderingen openbaar 

zijn - zal er een map op school neergezet worden met de notulen (nádat ze zijn goedgekeurd) - 

startend vanaf dit schooljaar (eerste vergadering was 3 sept 2014). 

5. Rondvraag 
Op aanvraag van Martijn zijn Jack en Erwin bezig met een ontwerp voor het licht en geluid in de kuil. 

De installatie zal uitgebreide mogelijkheden hebben. Toch zal het een simpel te bedienen systeem 

zijn en met kennis van zaken kunnen alle mogelijkheden gebruikt worden. 

In de volgende OR vergadering wordt het ontwerp toegelicht. Daarna kan de ouderraad beslissen of 

hier een financiële bijdrage aan wordt geleverd. 

 


