
Vergadering Ouderraad KBS de Zandberg d.d. 1 februari 2017 
Aanwezig: Herman Engelsman, Dirk Teeuwen, Chantal Settels (notulen),  Judith Kievit, Marjolein den Boer, Hanneke 
Verdonk, Daniek de Jager; Joris Ruijters (Sport), Sofie van Broekhoven, Anke Renne, Sandra van Oosterhout, Patricia 
de Ruyter, Serge Settels (MR); - Peter Dekkers (CJG) bij start vergadering 
Afwezig Ankie Brands 
 
Agenda 
 Opening vergadering 

 CJG  

 Financiën  

 Nieuws bouwen / commissies 

 Ingekomen stukken & mededelingen  

 Rondvraag  
  

 Presentatie CJG  
Peter Dekkers - school CJG, Yvonne Vergouwen- coördinator CJG vrijwilligers, Annelies - cursusleider Positief 
Opvoeden  
Peter haalt aan dat hij op school inloopspreekuren heeft voor ouders & leerkrachten met opvoedvragen (zie kalender) 
en vertelt dat CJG ook cursussen en thema-avonden organiseert waaronder ‘pesten’ en ‘social media’. Het  CJG vraagt 
aandacht voor de cursus Positief Opvoeden ; 4 avonden, om de 2 weken, max 12 personen. Hierbij gaan ouders onder 
begeleiding van 2 vrijwilligers, die zijn opgeleid om deze cursus te geven in allerlei werkvormen met elkaar in gesprek 
om ervaringen te delen. De ervaring is dat zo’n cursus verbindend werkt en de effecten daarvan doorlopen na de 
cursus. De cursus zal op school worden georganiseerd. De Ouderraad vindt het een goed initiatief maar legt het 
voortouw bij CJG en de communicatie en organisatie bij school. Leerkrachten zullen deze informatie meenemen op 
ouderavonden en ouders eventueel hierop attenderen. Informatie zal via de normale kanalen volgen.  

 
 Financiën 

Staat nog maar 8% open. Dit jaar minder inkomsten door terugloop leerlingenaantal (verschil tov budgettering 1700
e
).  

Is nog wel ruimte om het op te vangen en hangt ook af van restant budgetten van activiteiten. Dirk maakt eerste 
opzet nieuw budget vóór volgende vergadering.  
 

 Commissies: 
- Carnaval: (“Kunde maot'ouwe”). Middenbouw gaat ook na optocht hossen (in de gymzaal). Dit jaar: verkiezing 

schoolPrins & Prinses Carnaval, gekozen door de leerkrachten, die de “schoolsleutel” krijgen (komende week 
bekendmaking wie). Prins van Breda had filmpje hiervoor gemaakt. Blijkt wel dat niet alle leerkrachten dit hebben 
getoond. Voor de optocht nog dringend op zoek naar verkeersbegeleiders; van 13.30u-15u! (aanmelden bij 
herman@hotmail.com)   Je moet vooraf een ‘examen’ online doen. Verder ook gezocht: dweilbandjes en alles wat 
muziek kan maken (bijv. beatboxen). Uitdaging: deze week info gehoord dat officiële opening nieuwe schoolplein 
gelijk is met start van carnavalsviering, niet optimaal met strakke schema in carnavalsviering. Carnavalscie gaat in 
overleg met de school.  Chantal geeft aan dat er een verzoek is gekomen voor een lokaal voor kinderen die 
overprikkeld raken. Leerkrachten nemen dit intern op.  

- Kerst: restant budget 150-200
e
. Feest was goed geslaagd. Evaluatie moet nog volgen, we al: opbouw echt in het 

weekend doen; kerstbomen geen toegevoegde waarde; glitters op de tafels niet handig; meer mannelijke krachten 
nodig voor de opbouw zware werkzaamheden. Verder onduidelijkheid over te versieren ruimtes en de communicatie 
over Serious Request grp 7&8 naar Kerstcie te laat. Hierdoor locatie glühweinverkoop onhandig. Chantal merkt op dat 
fotomoment niet overal was en Patricia geeft aan dat het de sfeer brak. Vraag is of foto-shoot toegevoegde heeft.  

- Sint: restant budget ca 300
e
.  

- Sport:  iedere jaargroep krijgt in principe 2 clinics, denk hierbij aan judo, indoor soccer, zwemestafette apekooien, 
dansclinic, freerunning, bootcamp en atletiek. Zijn nog bezig te kijken naar tafeltennis.  

- Luizen; nieuwe coördinator erbij: Kim Simons. Totaal meldingen minder; aantal gevallen geëscaleerd naar GGD.  
- Verkeer: Nog geen vergadering gehad sinds vorige OR-vergadering. Daniek meldt wel dat skate-clinic en verlichting in 

de planning staan. Verkeerscie in de huidige vorm wordt door school aangestuurd, geen commissie door OR gedragen. 
Duidelijk is dat brigadiers nergens onder vallen en coördinatoren hun eigen verantwoordelijkheid hebben.  

- Commissie onderwijs: Hanneke was niet bij die vergadering en heeft dus geen info over koppeling richting OR 
- MR : geen zaken.  

 
 Leerkrachten bouwjaren 

OB&MB&BB geen nieuws.  
Dirk vraag naar uitje bovenbouw: wordt Archeon.  

mailto:herman@hotmail.com


 
 Ingekomen stukken/vragen en rondvraag 

- Communicatie & Informatievoorziening &statuten; communicatiestromen en teksten website/schoolgids blijven op 
de agenda en statuten versus Kvk zijn aangepast. Hierdoor Dagelijks bestuur niet meer hoofdelijk aansprakelijk. 
Kijken of statuten aanpassen nog aandachtpunt is. Actie Herman/Chantal  

- Sofie meldt dat ze binnenkort bij een vergadering Jongeren op Gewicht bijwoont en verslag zal uitbrengen. Vraagt 
om aandacht voor traktatie tijdens de schoolactiviteiten. Conclusie vanuit OR: school zet hierin het beleid uit maar is 
wel van mening dat eenmalig prik/chips trakteren bij bepaalde feestjes en afhankelijk van de jaargroep moet 
kunnen.  

- Herman haalt aan hoe duidelijk de toegevoegde waarde van leerkrachten aan de vergaderingen is, zeker al gelet op 
de punten zoals tijdens deze vergadering besproken. 

 
Ad actiepunten zie onderstaande status/toevoeging/wijzigingen:  

Aktiepuntenlijst  

Datum  nr.  Omschrijving aktie Aktie Streefdatum  

2/11/16 OR02 Statuten doorlopen, en indien gewenst evt wijzigen;  hoofdelijke 
aansprakelijkheid verwijderen. 

DB z.s.m. 

2/11/16 OR03 Procedure werving onafhankelijke kascommissie: oproep plaatsen 2 ouders 
voor kascontrole schooljaar 2016/2017 

(penningmeester) 1/5/17 

2/11/16 OR05 Mogelijkheid bedankactie ouders vrijwilliger onderzoeken   DB 30/3/17 

2/11/16 OR06 Status OUDER verkeerscommissie nagaan en werkwijze en aansturing 
verkeersbrigadiers uitzoeken 

DB Loopt 

2/11/16 OR07 Koppeling leggen met onderwijscommissie naar OR.  Herman z.s.m. 

2/11/16 OR09  Nieuwe vergaderdatum i.p.v. 13 mei plannen  maandag 8 mei   

 
De vergadering wordt om u 21:30u afgesloten. 

De volgende vergadering vindt plaats op donderdag 30 maart.  
 


