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Notulen OuderRaad vergadering 
 

DATUM:  14 APRIL 2015 

TIJD:  20:00 

LOCATIE:  KOFFIETAFEL DE KEERKRING 

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

AANWEZIG TEAM:  BASTIENNE 

AFWEZIG:  - 

1. Opening 
Ingekomen stukken: 

Enquête VVN binnengekregen. 

De meest onveilige situatie rond de Keerkring zijn: Oversteek Nes end e bocht bij de Frans Halsstraat. 

Tegen over de school wordt er in de bocht geparkeerd terwijl dat eigenlijk niet mag. 

Nog een onhandige plek is: Het pad bij de zuidelijke ingang van de school is een fietspad, een 

voetpad en een honden losloopplek terwijl er ouders staan te wachten bij het uitgaan van de school. 

 

Harry vult de enquête in. 

 

Intentieverklaring: 

In de intentieverklaring staat dat de ouder zich verplicht de ouderbijdrage te betalen. Dat klopt niet, 

want de ouderbijdrage is altijd vrijwillig. 

De intentieverklaring is van de ouderraad niet nodig. De ouderraad heeft daar een stem in omdat wij 

uit onze naam de ouderbijdrage innen. 

Harry bespreekt dit met Martijn in het Trio overleg. 

Als alternatief kunnen we namens de ouderraad een welkomstpakket maken met informatie waarin 

de ouderbijdrage ook wordt meegenomen. 

2. Actie en besluitenlijst 
Protocol voor nieuwe ouders is besproken met MzR 

 

Door de fusie met de Boet is het niet duidelijk of het contract met sportservice schagen opgezegd 

wordt voor de gymlessen. Als het contract wel opgezegd gaat worden, dan worden de gymlessen 

door de huidige leerkrachten gegeven (die een gymles bevoegdheid hebben. 

Mogelijkd at we nog 1 jaartje doorgaan met Sprotservice chagen. 
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Tenues: 

Een tenue is een shirtje en een broekje met opdruk achterop het shirt 

15 tenues kosten EUR 408,- , EUR 508,- voor opdruk voor én achter. 

Geborduurde opdruk kost boven de EUR 1000,-. 

Tot EUR 800,- mag Sandy tenues bestellen: 

 

3. van de Penningmeester 
Er hebben zich geen kandidaten gemeld voor de positie van penningmeester. We gaan zelf actief 

mensen benaderen. 

4. Werkgroepen 

a. Fancy Fair 
Voorbereiding gaat goed er is voldoende hulp en alle plekken zijn ingevuld. Alleen is de PR erbij 

ingeschoten. De teaser in de info bleek niet uitvoerbaar. 

We kunnen via facebook het bereik vergroten door ervoor te betalen (EUR 10,- dan worden 7000 

mensen bereikt). Opletten dat er geen kinderen met gezichten op de facebook pagina komen. 

Er is een open podium, er is 1 spel: de jungle experience buiten en er wordt weer een springkussen 

gehuurd. Barbare doet een workshop in de buitenbouw. 

De patat en hamburgers worden gescheiden verkocht. Picobello levert IJs aan in 2 smaken. 

Donderdag gaat Harm nog een keer met de bladblazer over het schoolplein zodat deze ook schoon is. 

Dit jaar wordt er kritisch gekeken naar de kosten. Waar gaan de grote uitgaven heen, zodat we 

volgend jaar de fancy fair kosten efficiënter kunnend raaien. 
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b. Pleinwacht 
Pleinwacht loopt als een zonnetje. Eens in de 2 maanden stuurt Elzina declaratie formulieren op naar 

de pleinwachters. De declaraties worden vervolgens in een eigen frequentie ingestuurd. Dat maakt 

Harry (als penningmeester) niet uit. 

c. Schoolbibliotheek 
Budget voor nieuwe boeken is op. 

De poster om aan te geven dat ouders boeken mogen doneren voor de schoolbibliotheek is niet 

geaccepteerd door Martijn. In de volgende Schoolbibliotheek bijeenkomst wordt dit door Martijn 

toegelicht.  

Voor volgend schooljaar zijn er voldoende ideeën voor een nieuwe bibliotheek. 

d. Sport 
Schoolvoetbal met 3 teams. Er wordt vooraf getraind. 

Er worden volleybal clinics aangeboden als gymles voor basisscholen. Sandy gaat kijken of dit wat is 

voor de Keerkring - het kost wel geld. De focus ligt eerst even op het schoolvoetbal. 

e. Communicatie 
Communicatiebord komt er! Irma heeft met Martijn gesproken en er zit weer wat beweging in de 

werkgroep. Irma heeft geen contact gehad met Michael Bauer over de nieuwe website van de 

Keekring. 

5. Rondvraag 
Preventie drugsgebruik onder jongeren. 

De gemeente Schagen wil graag ouders bereiken om voorlichting te geven over drugsgebruik. 13 

April is er een bijeenkomst geweest op het gemeentehuis waar meerdere ouderraden van Schagen 

vertegenwoordigt waren: Aloysius, Nico Tinbergen, Vogelweid, Juliana school en Hendrik Mol. 

Drugsgebruik houdt verband met alcohol consumptie. De alcohol consumptie is in West Friesland 3 

keer hoger dan in de rest van Nederland. Al wordt er wel later begonnen met alcohol drinken - was 

12,9 jaar is nu 13,5 jaar (gemiddeld). 

Drugsgebruik heeft een negatief effect op de psychische gezondheid van de kinderen. Gebruik komt 

door meer ouder kind problemen: scheiding, mishandeling, samengestelde gezinnen. In de meeste 

gevallen komt het wel weer goed, maar hoe eerder je erbij bent hoe beter het is. 

De gemeente wil graag ouders bereiken ze merken dat dat steeds moeilijker wordt. Ook de 

ouderraden vinden het lastig om ouders te bereiken. De opkomsten op algemene ouder of 

informatieavonden is beperkt. 

Wat helpt is om kinderen weerbaarder te maken. Marietje Kessels voor groep 8-ers was daarvoor 

goed. Door bezuinigingen wordt dit niet meer gegeven. De Vogelweid geeft Marietje Kessels nu zelf - 

een leerkracht die altijd meeliep geeft de les en er wordt een bureau in gehuurd voor de fysieke 

lessen. 

Omdat het bereiken van de ouders een structureel karakter moet hebben moet de school erachter 

staan (voor de continuïteit). 


