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Verslag vergadering OR donderdag 30 augustus 2018 
 
Aanwezig OR: Astrid, Paul, Sanne, Bianca, Linda B, Ap, 
Karin, Marleen, Eefje, Sherisse, Linsey 
Afwezig: Sara, Linda N, Nathalie, Dennis, Amanda, Martjanne (helpend handje bij 
Koningsspelen), Marielle en Daniëlle 
Nieuwe leden: - 
Aanwezig team: Kees, Marca en Hilda (mede-directeur dit schooljaar 
 
 
1. Opening + welkom 
Astrid heet iedereen welkom. Eefje maakt de notulen bij afwezigheid van Dennis. 
 
2. Mededelingen van/aan directie/team 
Van de directie/team: 

• Vrijwel alles bekend in de Weilustwekker. Een aanvulling is dat in het kader van 
ouderbetrokkenheid een nieuw plan is gemaakt voor de klassenouder. Er wordt 
gezocht naar een nieuwe rol naast het auto’s regelen en cadeautje voor de docent. 
Daarbij wordt ook gezocht naar onderling (informeel) contact tussen klassenouders en 
lid worden van de activiteitencommissie van de regiegroep ouderbetrokkenheid. Bij de 
info-avond/middag zal naar klassenouders worden gevraagd. 

• Dit jaar heeft de school voor het eerst een groep 2/3. Daar zal bij alle activiteiten 
rekening mee moeten worden gehouden. Wees alert. 

o Door het team is een opzet gemaakt voor het schoolreisje met een 3-jarige 
cyclus van Beekse Bergen, Pukkemuk / Vossenberg en Bosdag. In budget 
moet dan geschoven worden met een goedkoper en duurder jaar. Actie: Ap en 
school zullen dit afstemmen.  

o Het afscheidsfeest van de oudste kleuters zal vervangen worden door een 
eindejaarsfeest 1/2/3 

o Bij de sportdag ook afstemmen, waar de knip en verdeling van groepen ligt. 
• Petra is/blijft aanspreekpunt namens de coördinatie Identiteit & Vieringen voor de 

werkgroepen en bij nieuwe plannen. 
Aan de directie: 

• Walter gaat dit jaar met pensioen. Als ouderraad zullen wij ook een cadeau regelen uit 
de Lief-en-Leed pot. In maart zal worden afgestemd met de PV. 
 

3. Ingekomen post 
Volgende vergadering door Dennis 
 
4. Goedkeuring notulen vorige keer 
Notulen zijn goedgekeurd. 
 
5. Opvolging Voorzitterschap en Secretariaat 
Bianca heeft zich gemeld bij Astrid. Niemand heeft bezwaar.  Zij loopt dit jaar mee met 
Astrid.  
De dag na de vergadering meldt Sara zich als secretaris om volgend jaar Dennis op te volgen.  
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6. Indeling commissies – zie bijgevoegd overzicht 
Ter info, de rol van persoon met het * (sterretje): 
Team * = overall overzicht binnen school 
Ouderraad * = verantwoordelijk voor budgetten en afspraken. En zorgt dat na afloop 
draaiboeken en evaluaties aan het eind van het jaar aan de secretaris worden overhandigd. 

• De ouderraad neemt het initiatief bij opstart van de commissies. 
• Hand- en spandiensten kunnen altijd gevraagd worden via de ouderraad 
• Informatieavond: 

o Ouderraad wordt door docenten benoemd 
o Aanspreken ouders 
o Briefje met gegevens van vorig jaar werkte goed. 
o Ap maakt een update van de intekenlijsten voor op de deuren 
o Poster maken als reclame en zichtbaarheid voor de ouderraad. Sprankelend 

maken. 
o Bij de infomomenten aanwezig zijn, enthousiast vertellen wat we doen en 

briefjes uitdelen. 
o Op 14 september zijn de info-middagen voor de groepen 4,5,6,7 

§ Ouderraad in de aula vanaf 16.00/16.30u (juist leden die niet in de klas 
hoeven te zijn) Astrid roept op via de app. 

o 10 september info-avond voor groep 1 / 2  
o 11 september info-avond voor groep 3 

 
 
7. Rondvraag / w.v.t.t.k. 

• Astrid stelt voor om dit jaar voor de Dag van de Leerkracht klepperhandjes met een 
kaartje erbij aan de docenten te geven. De handjes hebben we gevonden met het 
opruimen. Dit is geen verplichting, maar wel leuk. 

• Bianca vraagt om snel de Koningsspelen app-groep aan te maken, zodat het 
springkussen geregeld kan worden. 

 
8. Afsluiten vergadering 
 Astrid sluit de vergadering om 21.30u 
 


