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1. Opening,
Debbie en Cindy hebben voor een lekkere traktatie gezorgd vanavond.
Welkom aan 4 oriënterende nieuwe OR-leden Marjon van der Pol, Isabella van
Bezouw, Franka van der Loo en Yvon Wildenberg.
Hanneke bedankt namens de OR Mieke voor haar jarenlange inzet, de OR zingt
haar toe en overhandigt haar een cadeau. Ook Mieke heeft mooie bedankwoorden
voor de OR. Wendy bedankt op haar beurt nog de stoppende OR-leden Debbie en
Narda.
Wendy legt in het kort voor de 4 oriënterende nieuwe leden uit wat de OR doet. De
insteek is een zitting van 4 jaar. Langer mag altijd. Hoe meer leden hoe minder
werkdruk. Er hoeft geen afspiegeling te zijn van de verschillende groepen.
2. Notulen vorig overleg bespreken (belangrijke punten)
o Minèt heeft de vorige vergadering van de OR deelgenomen. Zij heeft dit als
prettig ervaren. Vooral ook voor de overdracht naar Greetje.
o De bedankavond is als zeer gezellig en succesvol ervaren.
o Schoolreisje
 Er is een kapot hesje ingeleverd na de schoolreis. Leerlingen dienen
hier verantwoordelijker mee om te gaan.
 Wanneer er in water gespeeld kan worden, dient er duidelijkere
informatie in de brief te staan hierover. Dit i.v.m. kleding.

In de dierentuin kon het water op de wc’s niet gedronken worden. Er
dient hier van te voren helderheid over verschaft te worden omdat
kinderen daar hun flesjes gaan vullen.
o Werving extra inkomsten
 Gaat verder uitgewerkt worden in het nieuwe schooljaar.
o Informatieavond 14 juni
 Is afgezegd i.v.m. te weinig aanmeldingen, wellicht kan deze avond
inhoudelijk worden ingevuld in het nieuwe schooljaar.
o Berichten team/directie
 OR en MR worden niet uitgenodigd voor dinsdag 19 juli op de
afscheidsavond voor groep 8. Wendy heeft hierover overlegd met
Minet.
In en uitgaande post
o Verkeer: op voeten en fietsen naar school.
Stand van zaken -> speelplaats verven / werven nieuwe leden
o Speelplaats: Er ligt een heel mooi plan. Er zijn echter vele handen nodig voor
het vervangen van nieuwe tegels op het schoolplein, omdat de verf er niet af
gaat. Vijf à 6 ouders hebben zich hiervoor aangeboden. Sommige
beschilderde stukken kunnen nieuw beschilderd worden. Andere stukken
worden vervangen. De tegels die worden vervangen, dienen afgevoerd te
worden. Wie wil er mee helpen met vervangen van de tegels en het
beschilderen? En hoe kunnen we de oude tegels het beste afvoeren? Stort?
Gratis weggeven? Tegels worden waarschijnlijk in week 28 vervangen.
Wanneer het schilderwerk gaat plaats vinden, hangt af van het weer. Er is
afgesproken dat de vlaggenmast voor het einde van de schoolvakantie
geschilderd wordt.
o Er is iemand bezig met de tuin rondom de school. Hierbij dient het groen
afgevoerd te worden. Er wordt gekeken of hier een aanhanger voor
beschikbaar is om al het groen dat er uitgehaald wordt af te voeren naar de
gemeentewerf. Marjon van Pol gaat dit bij haar vader navragen.
Project schoolreisje. Wie wil de enquête maken? Uitvoeren via school?
o Omdat we al jaren naar drie dezelfde schoolreisjes gaan (Toverland,
Ouwehands Dierenpark en Julianatoren/Beekse Bergen) was het plan om bij
ouders gaan informeren of zij leuke ideeën hebben voor andere schoolreisjes.
Dit wilden we middels een enquête doen. De vraag is of er veel respons komt
op een schriftelijke enquête ook omdat er weinig respons is wanneer er ouder
hulp gevraagd wordt. Een andere optie is om de kinderen zelf hierin mee te
laten kiezen. De leerlingen van de bovenbouw kunnen aangeven wat zij leuk
vinden. De kinderen van de onderbouw kunnen middels plaatjes die de
leerkracht kan laten zien, kiezen wat hen leuk lijkt. Het eerst volgende
vergadering in het nieuwe schooljaar gaan we hierop door. Dan is ook bekend
wie vanuit school in de werkgroep schoolreisje zit. Ook voor de kamplocatie
van groep 8 wordt gekeken naar een andere locatie.
Evaluatie -> avondvierdaagse 2016
o De avondvierdaagse is als positief ervaren. Aandachtspunten zijn:
 De ouders moeten bewust gemaakt worden van hun rol /
verantwoordelijkheid tijdens de vierdaagse. Iedereen dient tussen de


3.
4.

5.

6.

voorste en de achterste sluitpost te blijven en ouders dienen hun
kinderen onder controle te houden.
 Volgend jaar duidelijke spelregels maken van de do’s en dont’s!
 Leerlingen moeten enthousiast gemaakt worden in de klas. Of door de
leraren of door OR-leden die in de klassen komen. Zo kan de groep
nog groter gemaakt worden.
 Hesjes zijn positief ontvangen en opgemerkt door andere scholen en
de organisatie van de vierdaagse.
 De 5km heeft de 3e prijs gehaald!!!!
7. Berichten team/directie
o Dank aan de OR-leden vanuit de directie.
o Vanuit school gaat Greetje de OR overnemen van Mieke.
o Er wordt vanuit de OR gevraagd of volgend jaar de aankondiging van de
festiviteiten en de informatie daarom heen eerder gecommuniceerd kan
worden. Daarbij meer uitleg over de festiviteiten, omdat alle “ bekende”
activiteiten voor ouders van nieuwe leerlingen helemaal nieuw zijn.
o Verder gaan er nog steeds wilde verhalen rond over een fusering tussen De
Bunders en ’t Heibosch. Zo zou ’t Heibosch worden opgeknapt voor de
fusering, het gebouw van De Bunders zou plat gaan en dergelijke. Van
fusering is nog geen sprake. Na de zomervakantie gaat een bureau
onderzoek doen of een eventuele fusering in de toekomst kan gaan plaats
vinden. Mieke gaat met Minèt overleggen of er toch nog een mailing ter
verduidelijking uit zal gaan.
8. Taakverdeling 2017 en afspraken over de vergaderplanning.
o Wendy geeft aan niet voorzitter te kunnen zijn en daarnaast nog in
verschillende werkgroepen te zitten. Dit is niet te doen qua tijd. Zij wil wel
voorzitter blijven.
o De OR maakt samen met school onderdeel uit van de volgende werkgroepen:
 Sinterklaas
 Kerst
 Carnaval
 Avondvierdaagse
 Koningsspelen
 Sponsorloop
 Attenties
 Onderhoud hesjes
 Algemene ouderavond
 Ouder bedankavond
 Voorjaarsmarkt / of andere sponsoractiviteit
 Verkeersouder
o Vanuit de OR is het wenselijk dat de werkgroepen zowel OR als werkgroepen
vanuit school voor de start van de organisatie van een activiteit gezamenlijk
overleggen.
o Er gaat nog gekeken worden hoe de werkgroepen ingedeeld worden. Gaan
de OR-leden zelf in de werkgroepen zitten? Of komen er per werkgroep 1 of 2
OR-leden die een werkgroep aansturen en zoeken zij daarbij ouders die
ondersteunen in de werkgroep? Dit wordt de eerste vergadering in het nieuwe
schooljaar verder besproken.

o

Er zal in het nieuwe schooljaar meer gebruik gemaakt moeten worden van de
ouderhulp die aangeboden wordt. Dit ontlast de werkdruk voor de OR.
o Het nieuwe schooljaar willen we ook een activiteit organiseren voor het
werven van extra inkomsten. Hierbij valt te denken aan een kinderspeelmiddag, flessen inzamelen, rommelmarkt en dergelijke.
o Verder gaat er nagedacht worden of er misschien voor alle klassen
klassenouders ingezet gaan worden in plaats van alleen in groep ½. Van
hieruit kunnen bijvoorbeeld ook bonte avonden, disco avonden, etc.
georganiseerd worden. Vanuit de klassenouders kan er wellicht als dit mag
ook een klassenapp aangemaakt worden waarin ouders toegevoegd kunnen
worden. Dit puur om mensen van informatie te voorzien.
o Het jaarlijkse etentje van de OR gaat plaats vinden op donderdag 22
september 2016 bij Gossimijne. De eerste vergadering in het nieuwe
schooljaar gaat plaats vinden op dinsdag 27 september 2016.
9. Terugblik schooljaar 2015/ 2016, wat ging goed/fout
o De communicatie tussen OR en school ging meerdere malen mis. Dit had
meerdere oorzaken. Veel nieuwe OR-leden, er wordt veel uit gegaan van een
standaard die niet bij iedereen bekend is en dergelijke. Dit wordt als
verbeterpunt opgepakt in het nieuwe schooljaar en is ook in het team
besproken.
o Daarnaast heeft negativiteit binnen de OR regelmatig een rol gespeeld en dit
belemmerde de voortgang van werkgroepen en ideeën. Het nieuwe schooljaar
gaat van start met een aantal nieuwe OR-leden, met veel nieuwe ideeën en
heel veel positiviteit.
o Er zijn goede stappen gezet ten opzichte van de jaarlijkse vaste kosten. Deze
zullen in het boekjaar 2017 dalen.
o Het zoldertje boven groep 8 is uitgezocht en opgeruimd. Cindy heeft een lijst
gemaakt van aanwezige spullen, deze worden geseald.. Hier zijn meerdere
spullen gevonden die gebruikt kunnen worden voor onder andere atelierwerk.
10. Afscheid OR leden?
o Debbie is door Wendy voor haar inzet bedankt tijdens de vergadering. Narda
zal nog bedankt worden.
11. Spreekbuis, wat hoor je van ouders/op het schoolplein
o Op het schoolplein worden zorgen uitgesproken over de nieuwe
combinatieklassen. Is er genoeg aandacht voor de kinderen die meer
aandacht nodig hebben? Worden de grote klassen niet te druk? Dit is ook uit
gesproken tijdens de rapportagegesprekken. Over de verdeling van de
leerlingen van de huidige groep 5 is voornamelijk positief gereageerd.
o Er wordt ook gesproken over de grootte van groep ½. Momenteel zitten daar
38 kinderen. Dit is erg veel. Gaat dit goed? Daarnaast zijn er veel wisselingen
geweest in de assistenten die voor de klas stonden. Hier kunnen kinderen last
van hebben.
12. Rondvraag
o Debbie en Mieke wensen de OR succes toe.
13. Afsluiting/dankwoord voorzitter OR 22.30uur

