
Notulen Vergadering Ouderraad KBS de Zandberg d.d. 30 maart 2016 
 
Aanwezig: Herman Engelsman (voorzitter), Dirk Teeuwen (penningmeester), Chantal Settels (Secretaris &notulen),  
Judith Kievit (Sint), Marjolein den Boer-Braber (Kerst), Hanneke Verdonk (Carnaval), Ankie Brands (luizen),  Misja de 
Jong (MR), leerkrachten: Anke Renne, Sandra van Oosterhout, Patricia de Ruyter, Hans Staps (directeur) 
Afwezig: Daniek de Jager (Verkeer) Maurice van Brederode (Sport) 
 
Agenda 

 Officiële verkiezing en benoeming van de nieuwe voorzitter, Herman Engelsman 

 Uitgangspunten en werkwijze Ouderraad komende jaren 

 Financiën 

 Commissies 

 Laatste ontwikkeling Inos 

 Evaluatie informatie markt 

 Schoolplein  

 Vergaderdata komend schooljaar    

 Ingekomen stukken/vragen en rondvraag 
 

 Verkiezing & benoeming nieuwe voorzitter 
Na de opening van de vergadering wordt Herman Engelsman officieel verkozen tot nieuwe voorzitter.  

 Gedachtegoed Ouderraad komende jaren 
Herman haalt aan wat na overleg met het Dagelijks Bestuur de aandachtspunten en gedachtegoed voor de OR gaan 
zijn: 
- Statuten kritisch bekijken. Nu is het DB hoofdelijk verantwoordelijk; dit corrigeren. Verder onduidelijkheid over het 

officieel deponeren van de statuten uit 2010. Chantal checkt. Bij verandering statuten ook gezamenlijk kritisch 
kijken naar inhoud (aantal leden, etc.)  en het zo verwoorden dat deze op langere termijn niet meteen achterhaald 
zijn bij wijzigingen in omstandigheden. Actie DB. 

- Gedachtegoed Ouderraad :  doelstelling van de oudervereniging zoals vastgelegd in artikel 2 en 3 van de statuten 
van de oudervereniging zijn nog steeds valide en vormen het richtsnoer voor ons handelen. De vergaderingen van 
de OR zijn openbaar voor leden van de oudervereniging.  

- Tijdig op transparante wijze samenstellen van een onafhankelijke kascommissie (dit was de afgelopen jaren niet 
helder).  Actie DB. Herman haalt aan dat in de statuten ook staat dat de OR de begroting niet mag overschrijden 
zonder toestemming ALV.   

- Samenstelling en grootte van de OR: conform statuten: min. 7 en max. 13 leden. In de huidige vorm bij volledige 
aanwezigheid: 3 leden DB en 6 commissiecoördinatoren (kerst/sint/carnaval/sport/luizen/verkeer?).  Chantal heeft 
MR gevraagd om een ouderafvaardiging voor de vergaderingen liever dan een leerkracht. Ligt ter tafel. Verder 
aandachtspunt: duidelijk verwoorden dat van commissiecoördinator ook aanwezigheid bij de vergaderingen wordt 
verwacht zonder hiermee mensen af te schrikken.  Coördinatoren kerst/sint/carnaval geven aan hier geen 
belemmering in te zien en dit heel normaal te vinden. Wel kijken naar de mogelijkheid om per bouwjaar een ouder 
te enthousiasmeren mee te denken over zaken in de OR. Chantal heeft geen reacties op die oproep, zoals onder de 
contactouders uitgezet,  gehad. Sandra stelt voor dat de bouwleerkrachten elk proberen een ouder persoonlijk aan 
te spreken en die het verzoek krijgt om zelf ervoor te zorgen dat het stokje wordt overgedragen. Ideeën zijn welkom 
actie OR/DB 

- Vergaderen:  6 x p/jaar + Algemene Leden Vergadering. Einde schooljaar een belangrijke budget- en evaluatie 
vergadering,  begin schooljaar presentatie cijfers bij de ALV. Overige vergaderingen voorafgaand aan activiteiten. 
Vergadering zelf kort, to-the-point en eventueel bepaalde punten in een kleinere opzet meer in detail bekijken. 
Thema-avond naar midden van het schooljaar.  Briefing contactouders begin schooljaar vervult een behoefte dus 
zeker voortzetten. De kleinschalige activiteit van de OR aan het einde van het schooljaar vervalt en er zal worden 
bezien of een activiteit voor alle ouders, die zich hebben ingezet, mogelijk en wenselijk is. 
Hans vertelt dat hij in overleg is met  een ouder betreffende een activiteit voor alle ouders (dit dan o.b.v. een eigen 
bijdrage).  Actie Hans. 
 

 Financiën 
Ouderbijdrage: € 20.000 van € 32.000 binnen. Komende week een herinnering en in januari de nieuwe 
instroomouders. Dirk meldt er minder kinderen zijn dan begroot (verschil ca 10%). Dit kan een uitdaging in het budget 
creëren, dus monitoren.  Er komt een positieve terugkoppeling op het vermelden van de naam van je kind op de nota.  
Uitgaven commissies moeten nog beginnen. Sportcie heeft € 300 bij de singelloop gekregen; is op de rekening gezet.  
Herman legt het nieuwe financiële beleid ter tafel: uitgaven verantwoord en onderbouwd maar opmaken van budget 
is niet een doel. Waar minder, graag,  en restanten worden gereserveerd voor (onvoorziene) uitgaven.  



 
 Commissies: 

- Sint:  Veel enthousiaste commissieouders. Viering volgt qua pietendiscussie het Sintjournaal. Sint dit jaar weer te 
paard en de 11

e
 wordt versierd. Hans’ agenda is vrij voor ontvangst van Sint op school. 

- Kerst:  Commissie heeft inventarisatie gedaan van kerstspullen. Thema =“diner in galavorm” (=hulpouders bedienen 
op chique, rode loper, op 2 à 3 locaties klassenfoto maken en aan de ouders geven). Homogeniteit en rust in 
versiering qua kleur en gebruik materiaal en aan de buitenkant meer lichtjes. Kerststal nog een nieuwe plek geven. 
Viering van 6 tot half 8 in de avond. Gaat niet ten koste van het lesprogramma. Sandra geeft als tip kinderen zelf 
muziekinstrumenten in de klas te laten spelen. Chantal vraagt naar aanwezigheid van het ouderkoor maar animo 
voor deelname is de laatste jaren helaas miniem geworden.  

- Carnaval: 11/11 eerste vergadering. 
- Sport:  niet aanwezig. Herman geeft aan dat het programma zoals vorig jaar besproken, in gang is gezet. Groepen 6 

hebben indoor soccer gehad. 
- Luizen; Ankie meldt dat vrijdag een gesprek met Hans plaatsvindt om naar het protocol en acties te kijken. 
- Verkeer: Herman vraagt om duidelijkheid over de OUDERverkeerscommissie en de hulp aan en aansturing van 

brigadiers(coördinatoren). Duidelijkheid ontbreekt. actie DB. 
- Commissie onderwijs: Werkgroep is vorig schooljaar gestart en kijkt naar een richting waarin kinderen vaardigheden 

krijgen en niet alleen kennis stampen. Eerste resultaat is nieuwe ‘ondertiteling’ van Zandberg:  samen je eigen weg. 
Het DB vindt het een prioriteit om een koppeling tot stand te brengen tussen OR en deze werkgroep via een 
afvaardiging van een ouder uit die werkgroep in de OR. Actie Herman.  

 Leerkrachten bouwjaren 
OB: niets te melden 
Middenbouw: Themadag is geweest (thema kinderboekenweek: Oud en jong). Oud Hollandse spelletjes etc. Hierdoor 
weinig geld uitgegeven. Patricia vraagt of het restant mag worden gebruikt bij budget ‘uitjes’.  Is akkoord mits wel in 
de juiste verdeling onder de groepen. Uitje groep 5 “ bewaarde land” was een succes en voor herhaling vatbaar. Goed 
voor het groepsgevoel. Dirk mist de factuur nog. Actie Patricia. Uitje Groep 3 volgt nog. 
Bovenbouw:   
- Sandra meldt dat het plan voor meerdere activiteiten i.p.v. schoolreisje Archeon dit jaar geen doorgang vindt door 

grote wisseling in leerkrachten bij groepen 6. Schoolreisje wordt dus Archeon.  
- Sandra geeft aan dat de leerkrachten groep 8 een probleem zien in de budgetverlaging kamp groep 8. Dirk vertelt 

dat het noodzakelijk was om niet in andere activiteiten zoals sport te hoeven schrappen en daarnaast krijgt 
bovenbouw verhoudingsgewijs al veel meer. E.e.a. is vooraf met Hans besproken en het tekort wordt opgevangen 
door verhoging eigen bijdrage van de ouders met €5. Hans zal t.z.t. een brief meesturen en de OR voorziet geen 
problemen bij ouders.  

 Laatste ontwikkeling Inos 
Hans kan nog niet veel meer melden behalve dat de situatie niet ernstig maar wel serieus is en ook consequenties 
voor de Zandberg zal hebben. MR gaat vanaf januari aan de slag om voor het komend schooljaar een bezuinigingsplan  
rond te hebben. Er wordt gekeken waar op extra’s bezuinigd kan worden zonder dat het de kwaliteit van het 
regulieren onderwijs raakt. Judith verwoordt het gevoel dat de OR de school hierin waar mogelijk en noodzakelijk zal 
proberen te steunen omdat ze achter het team van de school staat.  

 Evaluatie informatie markt 
Chantal heeft de reacties verzameld ; bijgevoegd een samenvatting. Terugkerend commentaar was vooral het gemis 
van het gemeenschappelijke moment in de klas en de gerichte informatieoverdracht door de leerkracht. Als alle 
reacties binnen zijn, zal de OR deze doorsturen naar Hans en ze zelf vervolgens ook analyseren en eventueel met een 
aanbeveling komen. Actie DB  

 Schoolplein  
Schoolpleincommissie is met Hans bezig met offertes. 1

e
 ontvangen maar deze was € 177.000! Komende week nog 2 

offertes. Verder mag de leerlingenraad volgende week vrijdag reactie geven. Waar mogelijk wordt ook naar subsidie 
gekeken.  

 Vergaderdata komend schooljaar 
Herman meldt dat de geplande vergadering op vrijdag 13 mei vervalt en hiervoor een nieuwe datum wordt geprikt. 
Actie DB. 

 Ingekomen stukken/vragen en rondvraag 
- Herman vraagt aandacht voor de opslag van spullen OR in de kelder. Hans zegt dat hij de schuur buiten heeft laten 

opknappen en de kelder nu ook in de planning staat. Commissies geven aan al veel in kratten te hebben gedaan 
maar bij Carnaval blijft de omvang van de versieringen een probleem. Voorraadbeheer drank is nu ook op nul voor 
het komende jaar. Wel kritisch naar de inkoop kijken.  

- Chantal vraagt namens een ouder naar het 'continu rooster' .Hans geeft aan dat dit bij de MR hoort maar hier zeker 
het komende jaar niets in verandert. Misja (MR) zegt tevens dat een continurooster anders is dan een 
lestijdenaanpassing waar eigenlijk naar wordt gevraagd. Bij overblijf met leerkracht in de klas moet deze meer uren 



werken;  dit is met de INOS situatie nu geen optie. Daarnaast moeten ouders er rekening mee houden dat ze meer 
NSO gaan betalen en dat leerkrachten ook tijd nodig hebben voor voorbereiding lessen en even pauze van een klas. 
E.e.a. kan ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs. Echter, MR is bezig met een enquête voor de ouders  

- Chantal stelt de vraag namens een ouder over de kindveiligheid op het schoolplein en het aantal surveillerende 
leerkrachten. Hans stelt dat e.e.a. toereikend is voor het aantal kinderen en aan de normen voldoet 

- Judith vraagt hoe met de overvloed van mails en de communicatie beter kan worden omgegaan. Hans brengt in dit 
verband de mogelijkheden Dé Zandbergcourant onder de aandacht. Bijv: vooraf activiteit melden, achteraf 
ervaringsverslag.  
Zoeken van hulpouders echter wel via de contactouders. Daarnaast is het ook zaak om duidelijke e-mail etiquette te 
volgen: reageer niet indien in een cc-tje en beperk reply-all tot een minimum. 

- Hans vraagt na een gesprek met de unitmanager Kober om vrijwilligers voor de overblijfbegeleiding. Er wordt 
gezocht voor begeleiders van 11.30u tot 13.30u en men krijgt een vergoeding van €9. Eigen kinderen kunnen op die 
dag gratis overblijven. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven.  
Marjolein geeft aan dat een ouder wiens kind op de overblijf gaat geen interesse heeft om op de enige vrije dag 
alsnog mét kind naar de overblijf te gaan. Probleem blijft echter dat bij een tekort aan vrijwilligers de prijs alsnog 
weer omhoog zal gaan zoals enige jaren geleden het geval was. Hans kijkt hier nog verder naar.  

 
De vergadering wordt om 21.50u afgesloten. 

De volgende vergadering vindt plaats op dinsdag 13 december.  
 

Aktiepuntenlijst  

Datum  nr.  Omschrijving aktie Aktie Streefdatum  

2/11/16 OR01 Deponeringstatus statuten 2010  Chantal  z.s.m. 

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 OR04 Werven extra ‘meedenk ouders’ voor de OR  OR/DB 13/12/16 

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 OR08 Factuur themadag naar Dirk  Patricia 13/12/16 

2/11/16 OR09  Nieuwe vergaderdatum i.p.v. 13 mei plannen DB 13/12/16 

 


