
Vergadering Ouderraad KBS de Zandberg d.d. 8 mei 2017 
Aanwezig: Herman Engelsman, Dirk Teeuwen, Chantal Settels (notulen), Judith Kievit , Marjolein den Boer, Sofie van 
Broekhoven, Daniek de Jager, , Ankie Brands, Sandra van Oosterhout, Anke Renne.  
Afwezig Sportcommissie &  MR afgevaardigde, Hanneke Verdonk,  Patricia de Ruyter,  
 
Agenda 

 Opening vergadering 

 Financiën, de huidige stand van zaken 

 Nieuws bouwen / commissies 

 Overige punten en actiepunten  

 Ingekomen stukken, mededelingen & rondvraag 
 

 Financiën 
Slechts 3,5% niet betaald. Commissies Sint (€ -400) Carnaval (€ -200) & Kerst (€ -350) eindafrekening ontvangen en binnen 
budget. Overige (grote) bedragen moeten nog binnenkomen. Verhoging ouderbijdrage komend jaar wel nodig. Dirk 
maakt item voor nieuwsbrief met duidelijk info waarom en vermelding dat bij ALV dit wordt besloten. Actie Dirk  
 
 Commissies: 

Alle commissies: verzoek tot inleveren van bijdrage  jaarverslag met 1 à 2 foto’s bij secretaris voor 17 juni.  
- Sport:  Herman meldt namens de commissie dat ze blij zijn met budgetverhoging.  
- Carnaval: nog geen eindevaluatie. Sandra geeft aan dat bij leerkrachten behoefte bestaat tot roulatie qua invulling 

progamma. (bijv. een keer avondviering, spelletjescircuit, etc.)  E.e.a. meenemen in eindevaluatie. Actie Carnavalscie.  
- Luizen; nieuw protocol gemaakt, volgende week vrijdag ter bespreking met directie. Speelt in op huidige problematiek 

van aantal hardnekkige zeer langdurige gevallen en overbelasting van pluizers. Oude protocol was goed maar in de 
afgelopen 2 jaar door de situatie niet werkbaar. Wordt vereenvoudigd, verkort en meer verantwoordelijkheid bij de 
ouders. Invoering vanaf nieuwe schooljaar, wordt nog gecommuniceerd.  

 Verkeer: Herman vraag Daniek bij de brigadierscoördinatoren (Jacqueline Kuyper & Chantal Settels) te inventariseren 
wat de behoefte is tot ondersteuning en hoe het protocol loopt. Actie Daniek.  

 Leerkrachten bouwjaren: geen punten.  
 Overige punten  

- Zuster Redempta: Inzameling voorheen vanuit school t.b.v. minder bedeeld schooltje in Brazilie o.b.v. 
kledinginzameling & € 1 verjaardagsbijdrage. Onder leerkrachten consensus dat dit doel niet meer leeft. Voorstel is, 
dit om te zetten naar inzameling voor AZC-schooltje in Gilze Rijen na recent bezoek daar van groep 8 MP. Past bij visie 
van maatschappelijke betrokkenheid, goed burgerschap en onderschrijft, conform Inos, Platform Onderwijs 2032 met 
de kenmerken: Vaardig, waardig en aardig, waarbij leerlingen andere, minder bedeelde leerlingen ondersteunen. 
Daarnaast actueel gezien de vluchtelingenproblematiek. Opzet: filmpje gemaakt door groep 8 MP voor de website 
(sluit aan bij project WOII), regelmatig informatie via de Courant, duidelijke vermelding in schoolgids, heropstart 
kledinginzameling en vanuit AZC ook actief informatie over wat met het geld wordt gedaan d.m.v. foto’s, brieven, etc. 
Maartje gaat e.e.a. opzetten en met Hans opnemen nu OR ook akkoord is. Actie Maartje van der Schalk  

- Thema avond: Niet meer gelijk met ALV maar in rustigere periode. Chantal verzamelt diverse ideeën (EHBO voor kids, 
Positief opvoeden, overig lijstje GGD).  Actie Chantal  

- OR bedankborrel : wordt besloten niet te doen. Commissies doen vaak zelf al iets als dank.  
- Halfjaarlijks gesprek DB met Hans op 15/5. Inbreng vanuit OR: Sofie vraagt te kijken naar tweelingenbeleid; verder 

betere informatie richting OR over opstart van schooljaar en invulling van informatieavond. Behoefte blijft tot 
gezamenlijk moment in de klas. Sandra geeft aan dat dit waarschijnlijk al is ingepland.  

 Rondvraag 
- Organisatie Koningspelen niet geheel vlekkeloos. Verkeerschaos bij Jeka, logistiek van kind op school èn bij Jeka niet 

goed en sportdag groep 5 net geweest. Sandra geeft aan dat gekeken wordt naar omzetting sportdagen midden- & 
bovenbouw naar koningspelen.  OB was zeer tevreden.  E.e.a. wordt meegenomen in eindevaluatie.  

- Chantal heeft vraag van een contactouder of in alle klassen het een toenemend probleem is om hulpouders te krijgen 
of dat het klasgebonden is. Bij navraag onder verschillende aanwezige die ook contactouder zijn (geweest) blijkt dit 
redelijk klasgebonden en ook afhankelijk van de tijd in het schooljaar. (nu extreem veel activiteiten). Verzoek aan 
school tot betere verdeling van activiteiten. Wel meer tweeverdieners dus OR zal e.e.a. onder de aandacht houden.  

- De vergadering wordt om u 21:45u afgesloten. 
 

De volgende vergadering vindt plaats op maandag 19 juni om 18:30u!!!  
 


