
Notulen 13-03-2019 

 

Aanwezig: Dionne, Denny, Ilse, Eliza, Erlyn, Eugenie, Maarten en Wieke 

 

1 Mededelingen en rondvraag 

Dionne wordt namens de OR gefeliciteerd met haar nieuwe functie. Maarten, 

penningmeester, sluit aan om enkele financiële zaken te bespreken.  

Schoolreisje: de kosten komen dit jaar €800 boven de begroting van €7000 uit. 

Ouderbijdrage is dit jaar verhoogd van €12,50 per kind naar €15,00. De hoogste kosten zijn 

de huur van de bussen. Maarten zal nagaan wat er de afgelopen jaren is uitgegaan aan de 

schoolreisjes.  

Tot nu toe is de helft van de ouderbijdragen binnen. Actie: over korte tijd een herinnering 

richting de ouders.   

Sinterklaas: er is €3,00 per kind begroot voor een sintcadeautje. Het is moeilijk om een leuk 

en toch kwalitatief goed cadeautje te vinden voor dit bedrag. Actie: dit wordt meegenomen 

bij de volgende begroting. 

De jaarvergadering gaat een andere vorm krijgen. Opkomst van ouders blijft laag.  Er zal 

geen spreker meer worden uitgenodigd. De vorm zal meer overeenkomen met een reguliere 

OR-vergadering, waarbij de cijfers en de begroting zal worden gepresenteerd. Het team is 

niet meer verplicht aan te sluiten en de ouders zijn, zoals gewoonlijk, welkom aan te sluiten.  

Sietske en Nathalie zijn van harte welkom om de OR te komen versterken. Actie: Eugenie 

neemt contact met hen op.  

2  Notulen vorige vergadering - 

3 Nieuwe rapport (ervaringen delen) 

Het is niet heel duidelijk dat het nieuwe rapport aan het kind is gericht en niet aan de 

ouder(s). Er zijn veel onderwijsonderdelen die onder een bepaalde categorie vallen en dit 

wordt niet door iedereen als fijn ervaren, zoals bijvoorbeeld bij creativiteit en presenteren. 

Het nieuwe rapport is een meer subjectieve weergave, die niet in cijfers is vast te leggen. De 

vraag wordt gesteld waarom de kinderen niet worden betrokken bij de 10-minuten 

gesprekken. Er zitten volgens de OR-leden voor-en nadelen aan deze vorm. Dit is iets waar in 

de toekomst over nagedacht zal worden.  

 



4 Luizencontrole 

Er is vanuit een luizenouder kritiek geuit over de route van de luizencontrole. De OR 

bespreekt alle voor-en tegens van de huidige route, waarbij een kind met luizen direct 

helemaal wordt uitgekamd. De kritiek is dat de rest van de klas dan door heeft welk kind er 

luizen heeft. Een andere optie zou zijn dat een kind, waarbij luizen wordt ontdekt, direct zal 

moeten worden opgehaald door ouder(s). Hier kleven volgens de OR-leden meer nadelen 

aan en het probleem dat de rest van de klas het door heeft, los je hier niet mee op. 

Daarnaast is het een behoorlijke belasting voor het kind zelf en voor de ouder(s).  

De OR is van mening dat het huidige beleid passend is en daarom  onveranderd zal blijven.  

De luizenzakken hoeven niet meer mee naar huis in de vakanties. Dit heeft geen 

meerwaarde, luizen overleven de vakantie toch niet. 

5 Activiteitenlijst 

Terugblik carnaval: alles is goed gegaan, voldoende groenten en fruit. Ook de verrassings 

carnaval was geslaagd!  

Pasen: 17-4 (spullen klaar zetten om 11.30uur): Erlyn, Denny, Eliza en Wieke.  

Boodschappen: Denny 

18-4 (limonade inschenken): Ilse, Eliza en Erlyn ( toevoegen aan draaiboek pasen!) 

Groep 8 eindtoets: Denny haalt iets lekkers 

Schoolreisje: alles is rond. 

Einde OR-vergadering. Volgende vergadering is woensdag 15 mei.  

 

 

 

 

 

 

 


