
Notulen Vergadering Ouderraad KBS de Zandberg d.d. 13 december 2016 
 
Aanwezig: Herman Engelsman, Dirk Teeuwen, Chantal Settels (notulen),  Judith Kievit, Marjolein den Boer, Hanneke 
Verdonk, Ankie Brands,  Dniek de Jager (verkeer); Amber Aartsen (Sport), Sofie van Broekhoven (oudergeleding) 
leerkrachten: Anke Renne, Sandra van Oosterhout, Patricia de Ruyter, Frederique Broks (MR) 
Schoolpleincommissie (aanvang vergadering) Marjolein Goos, Veronique van den Maagdenberg  
Afwezig -  
 
Agenda 

 Opening vergadering 

 Schoolpleincommissie 

 Financiën  

 Nieuws bouwen / commissies 

 Communicatie & Informatievoorziening 

 Ingekomen stukken & mededelingen  

 Rondvraag  
  

 Presentatie plannen schoolpleincommissie  
2 plannen gepresenteerd die zo dicht mogelijk bij de grote droom komen. Geen nieuwe, maar wel herstel van 
bestrating,  gebruik van hout en organische vormen. Aantal toestellen blijven, aantal weg; die hoopt de schoolpleincie 
te kunnen verkopen. Momenteel nog  geen financiële ruimte voor finishing touch (bijv. houtafwerking rond de 
zandbak, luxere chill-plek) maar prioriteit aan opleveren van een nieuw schoolplein. Eventueel in later stadium zaken 
toevoegen en/of nog meer in detail afwerken in hout. Leerlingenraad gaat bij leerlingen het plan presenteren. 
Ouderraad geeft akkoord op plan 1 met als doel dat verwezenlijking na carnavalsvakantie rond kan zijn.  

 Algemeen:  Beleidszaken worden meteen onder de aandacht van de MR gebracht. De OR fungeert hierbij als ‘oren 
van de ouders’, met daarbij contactouders als belangrijkste schakel.  

 Financiën 
Nog € 5000 van de ouderbijdrages te ontvangen (5/6

e
 binnen). In nieuwe jaar facturatie  naar nieuwe ouders en 

herinnering. Uitgaven nog niet echt op gang, bedrag voor schoolplein staat klaar.  Beleid budgetten: niet onnodig 
opmaken en zinvol besteden. Waar minder mogelijk is, graag. Restanten worden gespaard voor zaken die, in overleg 
met OR, worden besteed. Budgetten blijven bij lagere besteding wel staan, kan soms wel geschoven worden en 
eenmalige uitgaven zijn investeringen, daarin flexibele opstelling. Laatste vergadering voor de zomervakantie 
evaluatie en budgetvergadering en presentatie conceptbegroting bij start schooljaar.  

 Commissies: 
- Sint: Ruim binnen budget. Sint dit jaar met speedboot; geen reacties op nieuwe mix pieten gehad. Hans heeft zijn rol 

ook geweldig ingevuld. Onderbouw: behoefte tot gezamenlijk moment met Sint; meenemen in draaiboek. Midden-
bouw: Sint waarschijnlijk volgend jaar met pensioen, nieuwe opvolger al benaderd. Bovenbouw: kijken of reserve-
surprise op voorraad nodig is; ook dit jaar 2 kinderen zonder. Leerkrachten bekijken dit. Pepernoten volgend jaar 
toch terug in de klassensurprise. Aandachtspunt: kijken naar frisdrankbeleid.  

- Kerst: Versieren was problematisch, niet genoeg ouders; dag viel ongunstig. BSO-ruimte moest ook door school 
versierd, was niet duidelijk. Volgend jaar kijken naar inzet ouders bij versieren en opruimen en flexibeler in datum 
zijn.  Ontvangst over rode loper, school in rood/groene lampjes versierd. Chique diner aan gedekte tafels met 
kinderchampagne en siroop, bediening 2 ouders p/klas in galakleding. Proeftafel (teaser) maandag gedekt in de 
docentenkamer. 3 fotograven maken groepsfoto’s (“props” aanwezig), schema voor foto’s volgt. Glühwein voor 
ouders en zangkoor van groepen 8 op schoolplein. Geen schoolbrede inzameling voor Serious Request, meerdere 
verzoeken geen gehoor gekregen dus alleen initiatieven vanuit klassen & leerkracht zelf. Groepen 8 verkopen wel 
voor het Serious Request en verder inzameling voor Kerstherberg. T.m. groep 4 kinderen ophalen in de klassen. 
Opruimen donderdagavond, hulpouders gevraagd!!.  

- Carnaval: Plan komend jaar als voorgaand: kleuters in eigen gedeelte hossen, optocht midden-&bovenbouw, met 
afsluitend voor bovenbouw hossen in gemeenschapshuis. Nog kijken naar middenbouw.. 

- Sport:  Alle groepen 2 activiteiten. Voor grp 5 nog 1 activiteit niet ingevuld. Dit jaar voor groepen 5 t.m. 8 
Koningspelen (excl. ontbijt vanwege logistiek) op Jeka-honkbalterrein (9:30u tot 15:00u.) Eigen bijdrage € 2 p/k  

- Luizen; 7/12 info-avond voor pluizers gehad; Hans Staps was erbij. Belasting voor de pluizers in sommige klassen 
groot.  Commissie met Hans beleid uitgezet voor structurele gevallen.  

- Verkeer: Fietscontrole geweest. Aantal verkeersgerelateerde clinics in de planning.  
OR constateert belang van brigadiers en overkoepeling in een OR verkeerscommissie; aandachtspunt. Verzoek aan 
commissie om aandacht te besteden aan het fietsen op de stoep bij Benedictenessenhof.  

- Commissie onderwijs: Kijken komende vergadering naar een koppeling met OR 
- MR : geen zaken.  



 
 Leerkrachten bouwjaren 

OB: Anke vraagt naar mogelijkheid voor dansvoorstelling (€ 1250) OB heeft € 2000 ter besteding (themadag en uitje) 
Anke vraagt om restant eventueel uit potje Kunst &Cultuur. Dit moet via Esther, OR wil echter hiervan graag eerst een 
totaal plan ontvangen. Patricia neemt op met Esther.  
Middenbouw:  Project “stoere traktaties”; pilot vorig jaar, dit jaar betalend (potje middenbouw). Staat wel sponsoring 
2 evenementen tegenover. Voorstel OR: 1x Avond 4-daagse; 1x gewoon voor hele school i.o.m. leerkrachten.  
Bovenbouw: niets.  

 Communicatie & Informatievoorziening; Verbetering en stroomlijnen speerpunt komend jaar. Courant niet altijd 
juiste moment of juiste platform. Klassenbord voor schoolinfo niet geschikt en app vaak niet duidelijk. Denken over 
‘huisregels’ in communicatie.  
Teksten schoolgids versus website eerste opzetje gemaakt door Chantal, loopt. Statutenwijzigingsvoorstel ook.  

 Ingekomen stukken/vragen en rondvraag 
· Zorgbrief ontvangen over ontwikkelingen Inos en gevolgen binnen onze school. OR besluit dat deze voor MR is, zal 

ouder informeren. Stond ook al stukje over gevolgen in de laatste nieuwsbrief.  
· Snoeptractaties door leerkrachten terwijl gezond tractatiebeleid gecommuniceerd wordt. Leerkrachten nemen dit 

mee:  Bewustwording creëren maar het is geen vaststaande regel; e.e.a. is ook individueel aan de leerkracht te 
bepalen. MR zal schoolgids-formulering bekijken.  

· Voorstel tot lente-activiteit voor ouders georganiseerd door een ouder: Leuk plan maar OR stemt en vindt unaniem 
dat dit geen activiteit is voor de Ouderraad - voldoet niet aan een behoefte, noch aan de doelstelling van de 
Ouderraad, te weten het organiseren van activiteiten voor de kinderen op school. 

 
De vergadering wordt om u 22:00u. afgesloten. 

De volgende vergadering vindt plaats op woensdag 1 februari.  
 

Aktiepuntenlijst  

Datum  nr.  Omschrijving aktie Aktie Streefdatum  

2/11/16 OR02 Statuten doorlopen, wijzigen en hoofdelijke aansprakelijkheid verwijderen. DB z.s.m. 

2/11/16 OR03 Procedure werving onafhankelijke kascommissie maken DB 1/2/17 

2/11/16 OR05 Mogelijkheid bedankactie ouders vrijwilliger onderzoeken   DB 1/2/16 

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

DB z.s.m. 

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 DB 13/12/16 

 


