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NOTULEN OUDERRAAD VERGADERING DE KEERKRING D.D. 25 NOVEMBER 2019 
 
Aanwezig: Voorzitter Nienke Bauer 
 Penningmeester Femke Koenen 
 Evenementen  Debby Versteege 
  Mandy Stapel  
  René Arkes 
 Bibliotheek Annette Veldt 
 Team De Keerkring Hans Dingerdis  
 MR Masja Meijer 
 Secretaris Daphne Ingen 
  
Afwezig: Elanor Numan, Floortje Bakker 
  
Kopie:  
 
Aanvang: 20.00 uur 
Afsluiting: 21.45 uur 
 
1. Opening en mededelingen 
Nienke opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezigen welkom. 
Een speciaal welkom aan Masja, die namens de MR aansluit. Bianca Tuin 
stopt bij de ouderraad.  
 
2. Acceptatie of aanpassing van de agenda 
De volgende punten worden toegevoegd aan de agenda:  
4.4 Stofzuigers 
4.5 Sint 
4.6 MR verkiezingen 
Met inbegrip van bovenstaande punten wordt de agenda goedgekeurd. 
 
3. Notulen en actiepuntenlijst d.d. 15 oktober 2019 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
Actiepuntenlijst d.d. 15 oktober 2019 
151019-1, bankrekening schoolreis, dit actiepunt blijft open staan.  
151019-2, Schaken, dit actiepunt blijft open staan.  
 
Openstaande actiepuntenlijst 
270519-8, Leerlingenraad, een nieuwe leerlingenraad is gekozen. Dit 
actiepunt blijft open staan. 
020919-1, schoolplein, De Vrienden willen niet de kartrekker zijn, maar wel 
helpen. Annette geeft aan dat Pleinplan in samenspraak met de opdrachtgever 
pleinen inricht maar wel een jaarlijkse bijdrage vraagt voor de toestellen. 
Pleinplan zorgt voor het onderhoud van het plein. Daarnaast heeft Annette een 
hoveniersbedrijf uit Grootebroek gevonden, die meedenkt met het inrichten van 
speelpleinen. Annette gaat informatie opvragen. Dit actiepunt is afgehandeld 
en gaat over in een nieuw actiepunt. 
 
4. Ter bespreking 
4.1 Evaluatie Algemene Ledenvergadering 2019 
De presentatie van Femke was goed, kort maar krachtig. De kascommissie 
heeft consent gegeven. De spreekster was ook leuk. Er waren iets meer 
ouders dan vorig jaar. De ouderraad gaat nadenken over thema’s voor volgend 
jaar.  
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4.2 Enquête 
Het is de bedoeling mondeling de enquête af te nemen. Daarnaast kan via 
Fiep een oproep gedaan worden om digitaal de enquête in te vullen.   
 
4.3 Fruit op school 
De school kan zich aanmelden voor fruit op school voor 20 weken. Hans neemt 
het mee in het team.  
 
4.4 Stofzuigers 
Het delen van een stofzuiger is niet handig, aangezien alle groepen de 
stofzuiger op vrijdagmiddag. Echter, om voor alle groepen een stofzuiger aan 
te schaffen voor een dag in de week gaat wat ver. In eerste instantie worden er 
drie stofzuigers goedgekeurd. De ouderraad hoort graag van het team hoe de 
nieuwe stofzuigers bevallen en of drie voldoende is. De ouderraad gaat 
akkoord met de aankoop van 3 stofzuigers. 
 
4.5 Groepscadeaus 
Femke geeft aan dat de groepscadeaus voor de klassen à EUR 15 voor de 
middenbouw besteld zijn. Elke middenbouw heeft een boek besteld. Daarnaast 
kwam nog de vraag uit het team of er een bijdrage gedaan kon worden voor 
het individuele cadeau voor de kinderen in de middenbouw. De onderbouw 
heeft uit de groepspot huisjes gekocht om op te knappen door de ouders. De 
bovenbouw doet surprises voor EUR 5, welke door de ouders betaald worden. 
Sinterklaas is een evenement wat door de ouderraad wordt gefinancierd. De 
groepspotten bedragen EUR 280 per klas. De ouderraad is van mening dat de 
individuele cadeaus uit de groepspotten gehaald kunnen worden. Indien de 
groepspotten niet toereikend zijn, wil de ouderraad graag weten waar het aan 
op gaat en kan er eventueel een verhoging van de groepspotten voorgesteld 
worden volgend jaar. 
 
4.6 MR Verkiezingen 
Masja geeft aan dat de verkiezingen voor het einde van het schooljaar 
afgerond moeten zijn. De ouderraad en medezeggenschapsraad gaan tijdens 
de avond4daagse ouders enthousiasmeren voor eventuele kandidaatstelling. 
Er wordt ook via Fiep een oproep gedaan aan ouders zich kandidaat te stellen. 
Het zou fantastisch zijn als er meerdere ouders zich aanmelden en er 
daadwerkelijk verkiezingen gehouden kunnen worden. In het Fiep bericht wordt 
ook duidelijk de taakstelling omgeschreven. De daadwerkelijke verkiezingen 
kunnen via  Fiep gehouden worden, Ziber vraagt daarvoor twee mensen die 
meedenken hoe de functionaliteit eruit moet komen te zien. Nienke en Mandy 
nemen dit op zich. 
 
5. Van de penningmeester 
Femke geeft aan dat de betaalverzoeken voorspoedig verlopen. Er staan nog 
13 betaalverzoeken voor de ouderbijdrage open. Voor de middenbouw staan 
er nog 12 verzoeken voor de schoolreis open, voor de bovenbouw zijn dat er 
nog 6, echter deze betaalverzoeken zijn eerder gestuurd. 
 
De ouderraad besluit dat de teveel betaalde ouderbijdrage aan de klassen 
geschonken wordt voor in de groepspot. De MR heeft dit besluit bekrachtigd. 
Femke gaat een Fiep bericht opstellen om de ouders te informeren. Mocht een 
ouder bezwaar hebben, dan wordt het teveel betaalde terug gestort. 
 

 
 
 
 
 
251119-2 
Hans 
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Femke geeft aan dat met Hans is afgesproken dat de rekening van de 
Jenaplanvereniging à EUR 800 voortaan wordt voldaan door de ouderraad. 
Hans vult aan dat de regiobijdrage à EUR 300, welke gebruikt wordt voor de 
invulling van de studiedagen voor de groepsleiders, door school voldaan wordt. 
 
6. Werkgroepen 
6.1. Evenementen 
Sinterklaas 
Debby geeft aan dat het meeste geregeld is voor Sinterklaas. Enkele ouders 
hebben aangegeven te willen helpen tijdens het Sinterklaasfeest.  
 
Kerst 
Debby geeft aan dat de ouderraad het drinken verzorgd. Hans merkt op dat het 
kerstdiner op 19 december is. Er wordt voor de ouders weer een plek ingericht 
waar men samen kan komen. Nienke geeft aan dat de ouderraad wederom is 
uitgenodigd in de groepen tijdens het kerstdiner. Via Fiep wordt nog een 
oproep gedaan voor hulp bij het opruimen na het kerstdiner.  
 
6.2. Sport 
Geen opmerkingen. 
 
6.3 Schoolbibliotheek 
Geen opmerkingen. 
 
6.4 Schoolplein 
Geen opmerkingen. 
 
6.5 Oudercafé 
Geen opmerkingen. 
 
7. Vanuit het team 
Geen opmerkingen. 
 
8. Vanuit de MR 
Geen opmerkingen. 
 
9. Vanuit de Vrienden 
Geen opmerkingen. 
 
10. Extra onderwerpen 
Geen opmerkingen. 
 
11. Rondvraag 
Geen opmerkingen. 
 
12. Sluiting 
Nienke sluit de vergadering om 21.45 uur. 
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