
 
Ouderraad KBS de Weilust 

 

Vieringen: Sint (do 5 dec) Kerst (do 19 dec)  Carnaval (vrij 21 feb) Pasen (do 9 apr) 
Koningsspelen (vrij 17 apr) Lustrum (week 20-24 apr) Schoolfotograaf (di 26 mei) 
 
Vergadering OR :  
woe 21 aug – maan 7 okt (ALV) – di 19 nov – woe 22 jan - di 17 mrt – woe 27 mei 

Agenda vergadering OR Woensdag 21 augustus 2019 
 
Aanwezig OR: Bianca, Linsey, Eefje, Ingrid, Marrie, Paul, Eugenie, Ap, Dave, Marleen, 
Mariëlla V., Sanne, Sara 
Aanwezig team: Kees, Marja, Ingrid 
Afwezig: Bibiche, Machiel, Casper 
 
1. Opening & Welkom  
Er zijn 4 nieuwe OR leden: Ingrid, Marrie, Eugenie, Mariëlla V.(ook klassenoudercoördinator) 
Er zijn 2 nieuwe teamleden: Marja en Ingrid. Marca is gestopt. Nu er twee ‘man’ versterking 
is, hoeft Kees er niet altijd bij te zijn. Dan brengen Marja en Ingrid de mededelingen vanuit 
het team in de groep.   
 
2. Mededelingen van/aan team 
- Overblijven op school: er zijn wat verbeteringen doorgevoerd om de verschillende shifts 

goed te laten verlopen. Inmiddels blijft 95% blijft over, de overige 5% zijn met name 
kinderen uit groep 8.   

- De leerlingenraad (groep 5 t/m 8) wordt weer samengesteld. 
- Koersplan (onderwijsplan Weilust): dit jaar staat het wereldburgerschap centraal. Ook 

gaan school aan de slag met gepersonaliseerd leren: inspringen op specifieke 
talenten/behoeftes van kinderen en ze daarin ook de regie geven. De aanwezigheid van 
kinderen bij 10 min gesprek wordt steeds verder uitgebreid (voorheen alleen groep 7 e 8). 

- We moeten alert zijn op de verkeerssituatie van de fysio. Er wordt gesproken met de 
fysiopraktijk of ouders tijdens piekuren mogen laden en lossen op het parkeerterrein bij 
de fysiopraktijk (oude schoolgebouw aan de overkant). Er wordt een voorstel gedaan 
vanuit de OR om dit juist niet te doen. Is duidelijker en dwingt mensen elders te parkeren 
zodat er voor de school een autovrij zone is.     

 
3. Ingekomen post/email   Niets 

 
4. Notulen vorige vergadering 
De paasevaluatie heeft niet plaats gevonden, omdat het niet lukte om bij elkaar te komen. 
Bij de start van de commissie zal dit nog even doorgesproken worden.    
 
5. Indeling Commissies 
Iedereen heeft zijn/haar voorkeur aangegeven. Zie Commissielijst OR 2019-2020. 
 
6. Werving nieuwe leden 
Op de komende introductie avonden van de kleuters (maandag 2 september) en groep 3 
(dinsdag 10 september) zullen er OR leden in de aula/gangen te staan om ouders aan te 
spreken. Sara maakt een kleine flyer. Slogan: Zonder de OR geen feesten! 
Enthousiaste wervers: Ap, Mariëlla V., Bianca en wie verder nog wil aansluiten.  
 
 



 
 

Vieringen: Sint (do 5 dec) Kerst (do 19 dec)  Carnaval (vrij 21 feb) Pasen (do 9 apr) 
Koningsspelen (vrij 17 apr) Lustrum (week 20-24 apr) Schoolfotograaf (di 26 mei) 
 
Vergadering OR :  
woe 21 aug – maan 7 okt (ALV) – di 19 nov – woe 22 jan - di 17 mrt – woe 27 mei 
 

 
7. Rondvraag 
- De Sint en Pieten stoppen dit jaar. De Sintcommissie moet tijdig op zoek naar nieuwe 

mensen hiervoor.  
- Betaling vrijwillige ouderbijdrage gaat nu via de Portal op de website, net als de 

overblijfbetaling.  
- Er is dit jaar ook budget voor een overkoepelend item/investering (bijv. 

banners/opleuking schoolplein). Dit hoeft niet over een feest te gaan. Iedereen kan hier 
over nadenken en de volgende vergadering komen we hier op terug.  

- Nieuwe OR leden moeten op de foto (indien bezwaar krijg je Weilust logo poppetje). 
Keest regelt de volgende vergadering (maandag 7 oktober) een fotograaf (man juf Els). 
Nieuwe leden moeten dan vóór de vergadering om 19.45 op de foto.   

- Idee voor Jubileumfeest om met alle klassen naar de Efteling te gaan. Meningen hierover 
kunnen naar Bianca gemaild worden. Het gaat ten kosten van de bestaande schoolreisjes. 
Ook van de culturele/educatieve uitstapjes, maar misschien is het mogelijk om dit lost te 
trekken van de ‘fun’ excursies. Ap geeft zal hier vanuit budget zijn mening over geven.  
 
 

8. Afsluiting / Volgende vergadering → Maandag 7 oktober ALV 
 

 
   

 
 

 


