
Vergadering Ouderraad KBS de Zandberg d.d. 19 juni mei 2017 
Aanwezig: Herman Engelsman, Dirk Teeuwen, Chantal Settels (notulen), Judith Kievit , Marjolein den Boer, Ankie 
Brands, Hanneke Verdonk, Daniek de Jager, Maurice Brederode, Sandra van Oosterhout, Anke Renne, Ellen Cregten 
(MR) -  Afwezig: Patricia de Ruyter, Sofie van Broekhoven 
 

Agenda 

 opvolging secretaris 

 Financiën   

 Nieuws bouwen / commissies 

 Evaluatie schoolfotograaf 

 Terugkoppeling gesprek DB& Directeur Hans Staps 

 Vooruitblik schoolplanning 2017/18 

 Ingekomen stukken, mededelingen & rondvraag 
 

 Opvolging secretaris OR 
Conform statuten is opvolging van Chantal gezocht binnen de zittende OR en gevonden in Judith Kievit. De OR stemt 
unaniem in. Bij bij aanvang nieuwe schooljaar zal zij ad-interim deze functie tot de ALV overnemen waarna officiële 
stemming plaats vindt. Chantal wordt bedankt voor de jaren inzet in alle gelederen van de oudervertegenwoordiging. 
Financiën 
Inkomsten afgesloten, uitgaven nog niet alles binnen (o.a. sport). Iedereen binnen budget behalve voorziene extra 
uitgaven schoolreis. Op het eerste zicht minder uitgegeven dan de voorgaande jaren maar met terugloop 
leerlingenaantal moeten we kritisch blijven. Duidelijk is dat het grootste deel van de uitgaven naar de school gaat. 
Budgetten komend jaar zijn ingediend en verwerkt.  
Kascontrole commissie: Wijnand van der Sande en Wim Jansen hebben zich opgeven, aldus aanvaard door de OR.  

 Commissies: 
Alle bijdrages jaarverslag zijn ontvangen en alle coördinatoren en leerkrachten bij OR blijven komend schooljaar.  
Judith heeft komend jaar een duwende i.p.v. trekkende rol in de Sintcie en draagt in 2018-19 functie daar over.  

- Sport:  avond4daagse goed verlopen, veel deelnemers. Bij de Singelloop weer de grootste deelnemer. Dit jaar zijn wat 
nieuwe en al bekende activiteiten gedaan, 2 nieuwe mensen aangetreden en nieuwe coördinator gestart. Komend 
jaar geen wijzigingen. Komend schooljaar wordt weer meegedaan aan de Koningsspelen, dit echter niet structureel 
noch ter vervanging van de sportdag. E.e.a. is nog onder evaluatie. Verzoek vanuit OR en leerkrachten om activiteiten 
meer te spreiden. Verder komt het verzoek goed te kijken naar het verzorgen van koffie voor hulpouders bij 
activiteiten; het geld moet inderdaad naar de kinderen maar gekeken kan worden naar bijv koffiekannen mee, 
hulpouders zijn immers cruciaal voor het slagen van een evenement. E.e.a. wordt meegenomen in de evaluatie.  

- Luizen: Chantal officieel afgetreden als coördinator. Nieuw protocol is gemaakt en wordt uitgedeeld ter inzage voor de 
OR. In basis: school wordt eerder eruit gehaald en GGD ertussen gezet. Nadat een geval bij GGD ligt komen er geen 
tussentijdse controles meer voor betrokken kind tenzij in de klas een nieuwe besmetting plaatsvindt bij ander kind. 
Invoering nieuwe protocol in het nieuwe schooljaar.  

- Verkeer: BVL vergadering plaatsgevonden. Systeem subsidieaanvraag wijzigt iets maar blijft in grote lijn hetzelfde. 
Opviel dat veel scholen minder doen aan verkeer. Commissie bezig met uitzetten van lijntjes naar bijv. brandweer.  

- Overige commissies: niets te melden.  
Bouwjaren leerkrachten 
MB: afwezig, BB niets.  Onderbouw: kleuterfeest geweest. Binnen budget gebleven.  
Zowel Sandra (BB) als Anke (OB) geven wel aan dat vinden van  hulpouders inderdaad steeds moeilijker wordt. 
Duidelijk merkbaar dat groot percentage ouders beiden werkt.  Anke signaleert ook dat de lunchpauze voor OB 
leerkrachten steeds korter is door toename overblijfkinderen die al om 12.50u weer in de klas staan. OR vindt dit een 
discussiepunt van school met Kober aangezien ouders Kober voor het uur overblijf betalen en Kober die 
verantwoordelijkheid voor de afgesproken tijd moet nemen. Anke vraagt zich af of een continurooster nu op het 
keerpunt zit, ongeacht persoonlijke meningen, maar puur uit praktisch oogpunt. MR zal e.e.a. meenemen in de 
evaluatie van de enquête. Terugkoppeling komt nog in de nieuwsbrief. Actie MR 

 Evaluatie schoolfotograaf: Toch nog wat serieuze klachten, wordt naar gekeken. Achtergrond was leuk maar erg druk. 
Komend  jaar dus niet. Hulp in organisatie vanuit OR lijkt nodig. Kijken wat mee te doen. Broertjes/zusjesfoto: goed 
kijken of het in de inhaalmiddag buiten schooltijd moet of toch als voorheen onder schooltijd.  

 Halfjaarlijks gesprek DB -directie:  
- OR heeft aangegeven dat de informatieavond ‘oude’ stijl sterk onze voorkeur heeft. Wordt gekeken naar een 

logistieke oplossing dat kinderen de school kunnen laten zien maar er een rustmoment in de klas zonder kinderen is.  
- Hans was erg enthousiast over de onderwijscommissie en eerste resultaten zijn op niet al te lange termijn zichtbaar.  
- OR gaf aan dat schoolplanning in bepaalde periodes erg druk is en betere spreiding nodig is. E.e.a. loopt.  
- OR heeft het punt van diversiteit in communicatiekanalen aangehaald en aangegeven dat er meer structuur in moet 

komen. Daarnaast lijkt de communicatie via de OR &contactouders nog het meest effectief. Wordt meegenomen.  



 Schoolplanning: planning komend schooljaar bekeken. Informatieavond contactouders staat op dinsdag 5 
september!!  ALV inplannen in week 38, overige OR vergaderingen roulerende dagen. Chantal maakt opzet i.o.m. DB 
en zal deze z.s.m. communiceren. Actie Chantal  

- Aankomende staking: OR geeft aan dat er duidelijkere communicatie over dinsdag moet komen om te voorkomen dat 
kinderen alsnog op het schoolplein worden afgezet. Nu niet duidelijk dat ouders kunnen komen om met leerkracht 
eventueel over de staking te praten maar het absoluut niet de bedoeling is dat kinderen zonder ouders op school 
aanwezig zijn. Suggesties gedaan zijn: kinderen nog een brief meegeven, posters ophangen en poort dichtdoen zodat 
alleen de kleine deur toegankelijk is voor kinderen ONDER begeleiding van ouders en ouders die zonder kind vóór de 
gewijzigde aanvangstijd schoolplein verlaten aanspreken. Sandra neemt e.e.a. met Hans op. Actie Sandra 

 Rondvraag & w.v.t.t.k. 
- N.a.v. aanpassing luizenprotocol en contacten met GGD wordt door Anke gevraagd of er ook aandacht kan komen 

voor uitbraak krentenbaard en informatievoorziening daarover. Zie ook onderstaand.  
- Thema avond: Besloten wordt komend jaar geen thema-avond in te plannen. Duidelijk te weinig behoefte aan. Wel 

kan gekeken worden naar ad-hoc inspelen op de behoefte zoals bijvoorbeeld een info avond door de GGD over 
krentenbaard. OR neemt dit op. Actie Judith 

- Verzoek van de Ouderraad richting de school is om toch serieus te gaan kijken naar een structurele oplossing voor de 
warmte in het schoolgebouw. Zeker gezien de klimaatsverandering en de toenemende langere periodes van warm 
weer die al vroeg in de zomer beginnen is dit een groot punt van aandacht.  

 


