
Vergadering Ouderraad KBS de Zandberg d.d. 30 maart 2017 
Aanwezig: Herman Engelsman, Dirk Teeuwen, Chantal Settels (notulen), Marjolein den Boer, Hanneke Verdonk, 
Daniek de Jager, Cecilia Bezembinder (Sport), Ankie Brands(luizen), Anke Renne, Patricia de Ruyter.  
Afwezig Sandra van Oosterhout (afgemeld) Sofie van Broekhoven,  MR), Judith Kievit 

Agenda 
 Opening vergadering 

 Financiën  

 Nieuws bouwen / commissies 

 Ingekomen stukken & mededelingen en rondvraag  

 Financiën 
Meevaller uitgave schoolplein. Inkomsten: 5% nog niet binnen (t.o.v. 7% vorig jaar). Tegenvaller door terugval 
leerlingaantal. Verschil dit jaar op te vangen door lichte budget overschotten diverse commissies.  
Komende jaren:  Minder leerlingen (ca. 100)& minder rente op de rekening (schoolpleinreservering uitgegeven )= 
minder inkomsten.  Juni volgt conceptbegroting; nadenken over : 

1. Mogelijkheid verhoging ouderbijdrage met € 1 naar € 43 (2018) en € 44 (2019)  
2. Schrappen budget Kunst & cultuur i.v.m. acuut financiële oplossing (ooit voorzien om subsidieterugval op te 

vangen, is niet gebeurd; budget al 3 jaar niet structureel opgepakt). 
3. Kritisch kijken naar post diverse (€ 500 )  

Voorstel verder: 
- alle budgetten gelijk houden;  
- lichte verhoging sportcommissie (prijsinflatie);  
- verschil schoolreisje duur versus goedkoper jaar over 2 budgetjaren verdelen (ca € 1800 verschil).  
- Wat doen met klassikale verdeling (was een ‘extra’ ivm toenmalig teveel-reserve) 

 Commissies: 
- Carnaval: Aandachtspunten: (algemeen) speechen onverstaanbaar en voor kleuters te lang ; snoep van Raad van 11 

(meerdere malen aangegeven, gebeurt nog steeds), communicatie via nieuwsbrief niet optimaal. Positief: Schoolprins 
/ -prinses, middenbouw hossen in de zaal. Patricia vraagt om net als bij kerst een cyclus in te bouwen. Ook de vraag of 
voorbereiding optocht in schooltijd moet of toch door kinderen/ouders thuis gedaan kan worden.  

- Kerst: € 200 overgehouden.  
- Sport:  Blijven binnen budget (dankzij €-prijs bij Singelloop!) Vraag aan leerkrachten om niet bij activiteiten op het 

laatste moment de planning te willen wijzigen (inhuur van externe partij ligt al vast). Pakket “Buitenspeelkliko” niet 
aangeschaft, wel sporthesjes die ook voor andere activiteiten zijn te gebruiken.  

- Luizen; Ankie meldt dat door de omstandigheden (aantal zeer langdurige gevallen) is besloten te kijken naar een 
ander protocol; doel is rust voor luizenpluizers terug te krijgen, Luizencie hiermee bezig. Meedenkers zijn welkom! 

- Verkeer: Nieuw BVL-plan is opgesteld; project  “Groene voetstappen”volgt. Verder meldt Daniek dat de verkeerscie 
onderwerp ‘brigadiers’  geheel bij de ouders legt.  

- Commissie onderwijs: Hanneke legt uit wat commissie doet: 3-4x p/j klankbord zijn voor directie om onderwijskundi-
ge ideeën te bespreken, “denktank”. Onderwerpen bijv.: effect van cijfers op een kind – leesbaarheid voor ouders van 
cito toetsing, etc. Plan staat om een keer aan te sluiten bij de OR ter kennismaking.   

 Leerkrachten bouwjaren 
OB: Niets -  MB: Patricia geeft aan dat dansworkshop succes was. BB: 21/4 Koningsspelen BB; wordt gekeken naar 
ontbijt voor onder-&middenbouw en activiteit op school.  

 Ingekomen stukken/vragen en rondvraag 
Herman geeft aan dat bij een budget voor activiteiten het geld zoveel mogelijk naar de kinderen moet gaan. Echter, 
voor hulpouders bij een dagactiviteit moet koffie voorzien kunnen worden.  
Chantal komt namens Maartje met volgende:na bezoek aan AZC in Gilze is voorstel om project “Zuster Redempta” (€ 1 
donatie bij je verjaardag) een nieuw leven in te blazen voor AZC-schooltje. Kinderen van 8 MP zullen in projectvorm 
filmpje maken ter ‘awareness’ om dit bij info-markt te tonen. Leerkrachten BB al gepolst en enthousiast. Ter discussie. 

 De vergadering wordt om u 21:15u afgesloten. 
De volgende vergadering vindt plaats op maandag 8 mei  

Aktiepuntenlijst  

Datum  nr.  Omschrijving aktie Aktie Streefdatum  

2/11/16 OR03 oproep plaatsen 2 ouders voor kascontrole schooljaar 2016/2017 (penningmeester) 1/5/17 

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

2/11/16 OR06 OUDER verkeerscommissie opties onderzoeken  DB Loopt 

 


