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Notulen OuderRaad vergadering 
 

DATUM:   25 AUGUSTUS 2015 

TIJD:   20:00 

LOCATIE:   DE KEERKRING 

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

AANWEZIG VRIENDEN:  X 

AANWEZIG TEAM:   BASTIENNE 

AFWEZIG:   SANDY 

1. Opening 

Eerste vergadering in het nieuwe schooljaar. 

2.  Van de Penningmeester 
Niet betalen ouderbijdrage: 

Van 29 kinderen is de ouderbijdrage niet betaald, 18 gezinnen, zonder opgaaf van reden. Daarboven 

zijn er nog 3 kinderen waarvan de ouders hebben aangegeven het niet te kunnen betalen. 

Consequentie is voelbaar, in de komende schoolreizen is minder mogelijk, zoals bijvoorbeeld excursie 

over de Boschplaat met een gids. We gaan nadenken over mogelijk consequenties voor de kinderen 

waarvoor geen ouderbijdrage is betaald. Geen cadeau met sinterklaas is niet bespreekbaar. Niet 

meedoen met de fancy fair? Hier kunnen we nog verder over nadenken. Bij het Regious College zijn 

er direct consequenties als de ouderbijdrage niet wordt betaald, geen kluis, geen toegang tot de 

bibliotheek. 

In overleg met Martijn heeft Harry (als penningmeester) eerder dan voorgaande jaren de rekeningen 

voor de ouderbijdrage voor de schoolreis gestuurd. Met een betalingstermijn die vóór de schoolreis 

ligt. De hoop is om meer geld binnen te krijgen omdat er een direct verband is tussen de rekening en 

de schoolreis die er binnenkort aankomt. Een betalingstermijn van 14 dagen is niet vreemd (tandarts 

is bijvoorbeeld ook 2 weken). Deze actie wordt geëvalueerd en op basis daarvan kunnen we bepalen 

of er nog consequenties nodig zijn. 

Het versturen van de rekening vóór de schoolreis met een betalingstermijn van 14 dagen is niet 

besproken of gemeld in de OR. Ilse is als OR lid aangesproken op de het eerder krijgen van de 

rekening. Wij wisten nergens van en dat voelt vervelend. Het mooiste was geweest als het in de OR 
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besproken was, en minstens een melding was op z’n plaats geweest. De beweegredenen zijn 

begrijpelijk en we hopen dat het effect sorteerd. Harry zegt sorry. 

Harry heeft een voorstel geschreven voor het wegboeken van het tekort aan ouderbijdrage. Deze is 

geaccepteerd. Het tekort aan ouderbijdrage wordt weg geschreven tegen de reserve ouderbijdrage 

en algemene reserve. 

Begroting 2015-2016 

De rekening voor de ouderbijdrage voor Schoolmelk, pleinwacht  etc. moet nog worden verstuurd. 

De bijdrage voor Pleinwacht wordt sowieso hoger door de langere schooltijden: 

Groep 2: Dinsdag lange dag erbij 

Groep 3 en 4: Dinsdag en Donderdag lange dag erbij 

Voor de lange dagen die erbij komen is er extra pauze waarvoor extra pauze opvang nodig is. 

Vandaar dat de kosten hoger worden. 

Er komt een inkomsten tekort op de Bovenbouw schoolreis ondanks de 1% hogere rekening. Dat 

terwijl er al met een krap budget wordt gerekend, bijvoorbeeld geen gids. Misschien moeten we 

ouders die meegaan op schoolreis volgend jaar vragen om bij te dragen in de kosten. Misschien zijn 

er alternatieve inkomstenbronnen te verkrijgen, zoals: veiling, sponsorloop, sponsoring. 

 

De penningmeester van de OR van de Boet (Wendy) gaat benaderd worden om penningmeester te 

worden voor de OR van de Keerkring. 

3. Werkgroepen 

a. Evenementen/ Fancy Fair 
 De schoonvader van Ilse gaat gevraagd worden als Sinterklaas. Er zijn dan nog wel ‘Pieten’ nodig. De 

Sinterklaas van vorig jaar wordt afgebeld. 

b. Pleinwacht 
Het rooster voor het lopen van de pleinwacht is nog niet rond. Er zijn meer ouders nodig om de extra 

pauzes op te vullen. Momenteel worden de extra pauzes opgevangen door de leerkrachten. Dat is 

geen wenselijke situatie omdat de Leerkrachten ook hun pauze moeten kunnen hebben. 

Elzina kent geen ouders met kinderen in de onderbouw. Via Jomp ouders persoonlijk benaderen. Een 

goede uitleg van wat Pleinwacht inhoudt helpt. Nagaan bij het tem of de pleinwacht een klein kind 

mag meenemen, dat is nog wel eens een belemmering.  

c. Schoolbibliotheek 
De helft van de bibliotheek boeken van de Boet zin niet bruikbaar. De andere helft wordt beetje bij 

beetje ingevoerd. Invoeren houdt in: plastificeren, barcode leesbaar maken, inschalen van het 

leesniveau en vervolgens innemen. Dat is nog best een hele klus! Daar is Ilse nog wel een paar weken 

zoet mee. 



Notulen OR vergadering 

d. Sport 
Sokken mogen aangeschaft worden, 60 paar voor EUR 178,-. Sandy heeft de eerste sportactiviteiten 

doorgestuurd via de Whatsapp. Er moet een duidelijk onderscheidt gemakt gaan worden in de 

activiteiten waar een leerkracht bij betrokken is en waar niet. 

Er uis geen begeleding vanuit school bij de zweminstuif of bij de bootcamp. We kunnen dit wel onder 

de aandacht brengen via de info en nadrukkelijk vermelden dat er géén begeleiding vanuit school is. 

Leerkracht is wel betrokken bij bijvoorbeeld: Schoolvoetbal, Schoolhandbal, Streetdance. Olof heeft 

aangegeven graag mee te willen helpen om de kinderen voor sportevenementen klaar te stomen. 

e. Communicatie 
Het communicatiebord is nog niet klaar. Het wachten is nu nog even op het ontwerp van Floortje en 

Martijn. De foto’s die zijn gemaakt van de leerkrachten mogen daarvoor niet gebruikt worden. 

De brainstorm avond die Maikel gaat organiseren was uitgesteld. Het doel van de brainstorm is om 

de kracht van de Keerkring naar boven te halen en dit te gebruiken voor de website. Nieuwe datum is 

nog niet bekend. De schoolreisouders (als betrokken ouder) zouden benaderd kunnen worden om 

mee te doen.  

Irma sluitd e volgende keer aan bij de On-line werkgroep van de Keekring. 

4. Ouderavond - Algemene ledenvergadering 
Er zijn 3 ideeën naar voren gebracht voor de ouderavond: Social Media, Leesbevordering, Voeding. 

Het idee is om over 2 weken de ideeën uitgewerkt te hebben in een voorstel, zodat we kunnen 

kiezen welk onderwerp we op de ouderavond kunnen doen. Mogelijk dat alle 3 de onderwerpen aan 

bod komen, bijvoorbeeld Leesbevordering tijdens de kinderboekenweek. Het thema na de Herfst is 

voeding, dus dat zou ook een mooie combi kunnen zijn. 

Het formele gedeelte moet nog ingevuld worden. Vorig jaar was het met ‘Ren je Rot’ ingevuld. Op 

zich liep dat wel. Er is een voorkeur om dat weer formeel te doen en niet ludiek door bijvoorbeeld 

‘Petje-op Petje-af’ of ‘Jongens-tegen-de-Meisjes’. Iedereen wordt gevraagd om een jaarverslag te 

maken en dat in sheets te verwerken, het liefst met visuele ondersteuning (foto’s en plaatjes). 

5. Rondvraag 
Is er contact met de ouderraad van de inpandige Peuterspeelzaal ‘de Speelboom’? 

Het is onbekend of er een Ouderraad is, en als die er is dan wordt er contact gezocht. 

Kan de school iets doen met ‘Verkeer’? 

Het is nu een stuk drukker voor de school. Er wordt nog steeds fout geparkeerd en de fietsen staan 

niet altijd even netjes. Daarbij komt de donkere periode er weer aan. Net als vorig jaar zouden we 

een licht controle kunnen doen (dat was vorig jaar letterlijk in het water gevallen door de regen). 

Volgende keer verkeersouder Martijn uitnodigen om te kijken wat we als OR kunnen doen. 

 


