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Notulen OuderRaad vergadering 
 

DATUM:  19 MEI 2015 

TIJD:  20:00 

LOCATIE:  KOFFIETAFEL DE KEERKRING 

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

AANWEZIG VRIENDEN: SASKIA 

AANWEZIG TEAM:  BASTIENNE 

AFWEZIG:  SANDY 

1. Opening 
De notulen van de OR waren gepubliceerd op internet. Hier stond ook mededelingen omtrent het 

mediation traject (inclusief namen).  Dat is niet de bedoeling. Inmiddels zijn de notulen geredigeerd 

en negatieve zaken worden niet gepubliceerd op het internet. 

Van de OR vergaderingen wordt een samenvatting gemaakt voor in de info. Dat zouden we al doen, 

maar is nog niet gebeurd. Daarnaast gaan de notulen gedeeld worden met de MzR en “De Vrienden 

van de Keerkring” zodat we van elkaar weten waar we mee bezig zijn. 

Martijn heeft een reactie gestuurd op de notulen. Deze zijn voor het trio overleg. Geen spannende 

zaken, terugkoppeling op de OR vergadering wordt besproken in het trio. 

De intentieverklaring is besproken met de MzR en Martijn. De intentieverklaring ‘as-is’ is geen goede 

opzet. Wat het dan wel moet zijn wordt nog verder uitgewerkt door Harry. 

De keuze voor schoolreis ouders mag transparanter, zeker voor nieuwe ouders of ouders van 

kinderen die in de middenbouw starten. 

2.  Van de Penningmeester 
Nog 15 ouders hebben niet betaald. Harry gaat dit bespreken met Martijn om de ouders te 

benaderen. 
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3. Werkgroepen 

a. Fancy Fair 
Er is meer omzet gedraaid op de fancy fair. 

Precies afrekenen van koeken van 25 cent kon niet omdat er geen 5 cent op de strippenkaart staat. 

Het was in principe bekend dat er geen 5 cent zou zijn. Maar hier is in sommige groepen geen 

rekening mee gehouden. Aan het einde van de fancy fair kon er niet meer gegrabbeld worden in de 

grabbeljurk. Terwijl dit nog wel op de strippenkaart open stond. Wellicht een idee om grabbelen een 

waarde mee te geven zodat hiermee ook betaald kan worden. Beide zaken meenemen voor volgend 

jaar. 

Opruimen ging goed en snel, met name het opruimen van het speelterrein ging beter dan 

voorgaande jaren.  

b. Pleinwacht 
Inventarisatie vindt plaats of de huidige pleinwachters ook volgend jaar als pleinwacht willen lopen. 

Het is nog niet duidelijk of de veranderende schooltijden tot gevolg hebben of er meer pauzes zijn en 

dus of er meer pleinwachters nodig zijn. 

Zodra deze zaken duidelijk zijn kan er bepaald worden of en wanneer er meer pleinwachters nodig 

zijn. 

c. Schoolbibliotheek 
Er waren plannen voor de aanschaf van nieuwe boeken. Met de fusie met de Boet worden de 

bibliotheken samengevoegd. Zodra de bibliotheken zijn samengevoegd kan bepaald worden of er 

nieuwe boeken nodig zijn. 

De onderbouw leent nu ook boeken via het bibliotheeksysteem. 

d. Sport 
De training van donderdag is verplaatst naar woensdag (20/5). Er is echter 1 trainer beschikbaar voor 

3 teams. Ter plekke wordt een bericht via MSI en Facebook uitgestuurd met de vraag of er een extra 

trainer kan komen. 

e. Communicatie 
Het communicatiebord wordt een wissellijst. Op het communicatiebord komt een plattegrond van de 

school met wie waar zit. Er komen ook fotootjes van het team op. Tevens een smoelenboek van de 

OR. Floortje maakt het ontwerp en Fenno maakt 4 borden, voor elke ingang 1. 

Michael Bauer heeft met het team een brainstorm gehouden met de centrale vraag: Waarom zouden 

ouders moeten kiezen voor de Keekring. Hier zijn de waarden van de Keekring uit voort gekomen. In 

navolging is de website opnieuw ontworpen en in de lucht gegaan. Martijn heeft Michael gevraagd 

om dit ook met ouders te doen. De centrale vragen zijn: Waarom kiezen ouders voor de Keerkring en 

wat is de kracht van de Keekring.  

Dit is nu gepland voor 23 juni. Het idee is om ouders persoonlijk te benaderen om aanwezig te zijn. 

Daarbij ook een oproep doen in de info zodat iedereen aanwezig zou kunnen zijn.  
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Tijdens de informatieavond van 8 juni over de fusie met de Boet zouden we ouders ook kunnen 

vragen. Daarnaast kunnen we via de Keekring website ook om input vragen. Dit wordt meegenomen. 

 

Avond 4-daagse 

Dit jaar gaan we nog niet als groep lopen. Het is niet gelukt om vooraf “De vrienden van de 

Keerkring” ingeschreven te krijgen. Voor volgend jaar gaat dat zeker lukken. Per afstand is 1 ouder als 

contact persoon nodig - deze haalt de stempelkaart op en krijgt aan het eind de medailles om uit te 

delen. Vanuit de avond 4-daagse organisatie is niet bepaald hoeveel ouders er mee moeten lopen. 

Dat kunnen we dus zelf bepalen. Het is nog onduidelijk hoe de aansprakelijkheid is voor “De 

vrienden” als we als groep lopen. Dit wordt nog uitgezocht. 

De animo om als groep te lopen wordt tijdens de komende avond 4 daagse geïnventariseerd. 

4. Actie en besluitenlijst 

5. Rondvraag 
Dit jaar waren de Meivakanties van de Keekring niet synchroon met die van de middelbare scholen. 

De vraag aan school is om dit volgend jaar wel weer synchroon te laten lopen, Harry neemt dit mee 

voor het Trio-overleg. 

 

Ideeën voor onderwerpen voor de ouderavond van de OR: 

o Gebruik van social media 

o Leesbevordering - wat kunnen ouders doen? 

Volgende vergadering: 23 juni of 30 juni? Harry komt hier op terug. 


