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NOTULEN OUDERRAAD VERGADERING DE KEERKRING D.D. 4 JULI 2019 
 
Aanwezig: Voorzitter Nienke Bauer 
 Penningmeester Femke Koenen  
  Mandy Stapel 
 PR  Floortje Bakker 
 Team De Keerkring Elanor Numan 
 Secretaris Daphne Ingen 
  
Afwezig: Debby Versteege, René Arkes, Annette Veldt, Bianca Tuin  
Kopie: Hans Dingerdis 
 
Aanvang: 20.00 uur 
Afsluiting: 21.00 uur 
 
1. Opening en mededelingen 
Nienke opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezigen welkom.  
 
2. Acceptatie of aanpassing van de agenda 
De agenda wordt ongewijzigd geaccepteerd.  
 
3. Notulen en actiepuntenlijst d.d. 27 mei 2019 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.  
 
Actiepuntenlijst d.d. 27 mei 2019 
270519-1, bericht Fiep, dit actiepunt blijft open staan. 
270519-2, schoolreis kosten museum bezoek, de school gaat het 
museumbezoek tijdens de schoolreis betalen. Dit actiepunt is afgehandeld. 
270519-3, schoolreis locaties 2020/21, dit actiepunt is afgehandeld. 
270519-4, Fancy Fair – voorzitter 2020/21, dit actiepunt blijft open staan.  
270519-5, niveaugroep 6, Nienke en Femke hebben dit bij Hans aangekaart. 
Ouders kunnen bij Hans terecht voor onduidelijkheid. Dit actiepunt is 
afgehandeld.  
270519-6, Avond4Daagse, dit actiepunt is afgehandeld. 
270519-7, Afsluiting schooljaar 2018/19, dit actiepunt is afgehandeld. 
270519-8, Leerlingenraad, dit actiepunt blijft open staan. 
 
Openstaande actiepuntenlijst 
040319-1, Schoolreisgeld, dit actiepunt is geagendeerd en hiermee 
afgehandeld. 
 
4. Ter bespreking 
4.1 Musical koffie/thee Bar + boodschappen 
Er zijn vijf ouders van de ouderraad aanwezig. Annette regelt de 
boodschappen, waarvoor een boodschappenlijst is ontvangen.  
 
4.2 Algemene Ledenvergadering 2019 
4.2.1 Datum 30 oktober 2019 
Geen opmerkingen. 
 
4.2.2 Spreker 
Mandy gaat Stichting Brijder vragen een presentatie te geven over schermtijd. 
Floortje gaat alvast een aankondiging maken.  
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4.2.3 Presentatie 
Femke gaat onderzoeken of de jaarcijfers gepubliceerd kunnen worden voor 
de vergadering, of ter inzage gelegd, zodat ouders tijdens de vergadering 
vragen kunnen stellen en het decharge verleent kan worden. Zo kan de ALV 
ingekort worden en voornamelijk bestaan uit gastsprekers. Nienke gaat bij de 
MR en De Vrienden van De Keerkring navragen of zij nog spreektijd willen 
tijdens de ALV. 
 
4.3 Vergaderdata 2019/20 
4.3.1 Voorstellen begin van het schooljaar 
De ouderraad is voornemens zich voor te stellen aan het begin van het 
schooljaar, wanneer het team zich voorstelt. Nienke gaat Hans benaderen of 
hier tijd voor vrijgemaakt kan worden. De stamgroepavond is op 
dinsdag 27 augustus. 
 
5. Van de penningmeester 
5.1 Vaststellen ouderbijdrage voorleggen aan MR 
De ouderbijdrage wordt niet verhoogd. 
 
5.2 Vaststelling schoolreisgeld 
Het schoolreisgeld voor de middenbouw wordt EUR 98,50 en voor de 
bovenbouw EUR 119. Deze bedragen zijn ter goedkeuring aan de MR 
voorgelegd.  
 
6. Werkgroepen 
6.1. Evenementen 
Geen opmerkingen. 
 
6.2. Sport 
Schoolhandbal 
De schoolhandbal heeft plaatsgevonden. Vanwege het slechte weer zijn de 
wedstrijden van de groepen 3-4 in de zaal gespeeld en is de bovenbouw een 
uur later begonnen. De groepen 5-6 waren tot op het bot nat geregend. De 
meiden uit de bovenbouw hebben de eerste plaats behaald. Karlijn Brandsma 
heeft veel werk gehad aan het regelen van coaches voor de bovenbouw, dit is 
helaas niet gelukt en daarom zijn er teams op het laatste moment terug 
getrokken. Daphne geeft aan dat dit volgend jaar anders moet, bij de 
inschrijving al coaches op het formulier, anders wordt het team niet 
ingeschreven. Daphne heeft bij Karlijn aangegeven dat zij dit soort zaken 
volgend jaar graag van haar overneemt. 
 
6.3 Schoolbibliotheek 
Geen update. 
 
6.4 Schoolplein 
Geen update. 
 
6.5 Oudercafé 
Mandy geeft aan dat de opkomst van het tweede oudercafé tegenviel. Het 
oudercafé gaat één keer georganiseerd worden, indien de opkomst wederom 
laag is, moeten we concluderen dat er geen animo voor is. 
 
7. Vanuit het team 
Geen opmerkingen. 
 

 
040719-1 
Femke 
 
040719-2 
Nienke 
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Nienke 
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8. Vanuit de MR 
Geen opmerkingen. 
 
9. Vanuit de Vrienden 
Geen opmerkingen. 
 
10. Extra onderwerpen 
Geen opmerkingen. 
 
11. Rondvraag 
Geen. 
 
12. Sluiting 
Nienke sluit de vergadering om 21.00 uur. 
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