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Notulen 
Vergadering OR 

dd. 1 oktober 2019 

Aanwezig: Chantal Hoeben, Raimond Bach, Martine Paf, Ilse Molenveld, 
Sabine Breukers, Niek Bakker, Geertje Breukers, Rob ter Huurne, Mirjam 
Haverkate (team) 

Afwezig: Kitty Freriks, Miriam Griesbach 

1. Opening door de voorzitter + mededelingen 
 

2. Nieuws bestuur OR 
Het kiezen van de klassenouders laten we aan de leerkrachten over. Dit 
is geen taak van de OR. Het beste zou zijn als de leerkrachten een 
ervaren iemand met iemand combineren die nieuw is. 

De nieuwsbrief wordt erg slecht gelezen. Is het een optie deze toch af 
en toe op papier mee te geven? 
School heeft hier juist niet voor gekozen omdat we nu in het digitale 
tijdperk leven, en om de kopieerkosten laag te houden. Daarnaast is 
iedereen het er wel over eens dat het de eigen verantwoording van 
iedereen is om op de hoogte te zijn van alles wat in de nieuwsbrief 
wordt vermeld. 

Er is nog geen enkel draaiboek ingeleverd in de daarvoor bestemde 
map. Dit is mede te wijten aan het feit dat er nog veel activiteiten niet 
goed worden geevalueerd door het team samen met de OR 
commissie. 

 

 

3. Nieuws team 
Het team is druk aan het evalueren wat zij graag willen aanschaffen 
voor de bijdrage die zij krijgen van de OR. Er wordt momenteel gekeken 
naar iets wat duurzaam is en voor de hele school bruikbaar. 
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4. Nieuws leerlingenraad 
De leerlingenraad bestaat momenteel uit 7 kinderen uit de groepen 6,7 
en 8. Deze kinderen hebben op 2 oktober een pilot mogen volgen 
vanuit RTV Sternet over vloggen. Tijdens de afsluiting van de 
projectweken op 11 oktober zullen zij hiervan een vlog maken. Deze 
vlog filmpjes zullen op de site van school komen te staan achter een 
wachtwoord. 

5. Notulen en actielijst 
Enkele zinnen zijn aangepast in de notulen van 3 september. 
 

6. Afgelopen en aankomende activiteiten 
6.1 Afsluiting projectweken op 11 oktober 
Aankomende vrijdag is hiervoor de eerste bespreking van de commissie 
OR + team. 

6.2 Sinterklaas 

8 Oktober zal het eerste overleg plaatsvinden tussen de commissie OR + 
team. 

6.3 Kerst 

Hierover is nog niets bekend. 

 

7. Rondvraag  
Er is nog steeds geen nieuwe penningmeester. Wel wenselijk is dat de 
nieuwe penningmeester ook zelf een actief lid is in de OR. Er komt 
nogmaals een oproep in de nieuwsbrief. 

Chantal Hoeben heeft als voorzitster van de OR een stukje geschreven 
over de ouderraad. Dit zal in de aankomende nieuwsbrief verschijnen. 

Er worden tijdens schooltijd fietsen vernield op het schoolplein. Op het 
gedeelte waar de fietsen staan mogen de kinderen in de pauzes in 
principe niet spelen. Er zal de komende tijd goed naar gekeken worden 
wat er aan de hand is. 


