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Verslag OR vergadering   11 september 2018           definitief 
  

Aanwezig ouderraad: Nienke Riemersma (voorzitter), Anne Hanschke (notulen, secr OR), 
Arno Meijer (penningmeester), Corinne de Vries (ledenadministratie), Barbara in t Veld, 
Ingeborg Vijverberg, Ivana Mikulic, Margriet van Velzen, Esther Poldervaart, Mirjam Hill, 
Brigitte Young On, Yvonne Monster 
Aanwezig vanuit het Baken: Elles van der Gaag,  Karin van der Zon 

 
Opening/ vaststellen agenda 
 
Nienke opent de vergadering. Agenda is vastgesteld. 
 

1. Vaststellen notulen OR 28 mei 2018 

 
Geen opmerkingen, notulen zijn goedgekeurd. 
 
 

2. Mededelingen/ terugkoppeling actiepunten 

 Ivm met de AVG is het ook nodig dat OR leden toestemming geven voor verwerking van hun 
persoonsgegevens. Aanwezige leden hebben toegestemd, afwezigen krijgen hierover apart 
mail. 
De commissies worden langsgelopen, er ontbreekt geen activiteiten en de lijst is volledig, 
Commissies zijn ingedeeld, zie voor details bijlage ‘commissies en bereikbaarheid 
2018/2019’. Er is uiteindelijk 1 vacature en dat is de hulp van de OR die nodig is bij de 
schoolfoto. De hulp en het vergaderen start al snel dit schooljaar. 
 
Ideeën voor het aanstaande schooljaar: 

-  Bij Pasen wordt er niet versierd op school, kunnen we dit jaar wel doen?. Leuk idee,  

commissie neemt het op met de leerkrachten. 

- Schoolplein erg heet bij mooi weer. Zijn schaduwdoeken bv mogelijk? Er blijkt bij elk idee te 

moeten worden overlegd met de VVE van de omringende flats en deze werkt niet mee. Op 

dit moment wordt er ook gesproken over het  groener maken van het schoolplein bv. Wordt 

vervolgd. 

 
3. Terugblik en vooruitkijken op de volgende commissies 

Evaluatie Avond vierdaagse: 

Het aanleveren van gegevens aan de organisatie was afgelopen school jaar makkelijker en 
niet in strijd met de AVG. Toch nog een aardige klus om alles in goede banen te leiden.  
 
Verder blijft het opvallend dat ouders op een vervelende toon reageren als ze zelf te laat zijn 
geweest met inschrijven. Er is dit jaar wederom 1 beleid gevoerd en niet vanaf geweken.  
Mede door deze reacties heeft Margriet besloten uit de commissie te gaan en heeft Esther 
het roer over genomen. Samen met Anne en Ingeborg. Huidige procedures zullen onder de 
loep worden genomen en, waar het kan, nog meer versimpeld. 
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Update schoolfoto: 

Donderdag 20 sept is de klassenfoto. Kinderen die niet op de foto willen of mogen gaan er 
niet op. 
Ingeborg heeft dit schooljaar begeleid maar heeft besloten er mee te stoppen. Reden is de 
vergadering op donderdag en het feit dat ze vrij moet nemen op de dag van het nemen van 
de foto. Voorlopig heeft niemand zich opgegeven dit te gaan doen. 
 
Update schoolbieb: 

Er is een nieuw registratie systeem aangeschaft die op dit moment nog niet operationeel is. 
Probleem blijft dat de bemanning ondermaats is. Op dit moment lijkt het te gaan lukken om 
op dinsdag en donderdagmiddag open te zijn. Of het mogelijk is om voortaan op Woensdag 
ochtend open te zijn wordt besproken met het Baken. Mogelijk kunnen dan ook meer ouders 
helpen.  
 
Update project en kinderboekenweek: 

 

 Thema is dit jaar vriendschap en het project is gekoppeld aan de kinderboekenweek. Er is 
vraag naar 24 kado’s voor de winnaars van de speurtocht aan het einde van het project. 
Ingeborg kan benaderd worden voor de sintkado’s die over zijn. 
 

 
Ruimte voor activiteiten van een aantal doorlopende commissies:  
 

Tshirts tellen en nabestelllen: werd altijd gedaan door Brenda en Ingrid maar is nu dus 
vacant. Best een aardige klus. Besloten is de volgende vergadering eerder te beginnen en dit 
gezamenlijk op te pakken. Anne sluit dit kort via de mail onder de leden 
 
Input voor nieuwsflits: 

 

Geen input 
 

4. Penningmeester- Arno 

Budgetten staan dus vast. Zorg voor declaratie in het huidige boekjaar. 
 

5. Het Baken- Karin / Elles 

2 leerkrachten bevallen, en drie zijn zwanger. Management is druk met vervanging. 
 

6. Wvttk 

Tav schoolbieb is een tip om een soort snuffel ochtend aan te gaan bieden voor ouders met 
interesse? 
 Mogelijk ook hulp van een stagiaire die zijn/haar maatschappelijke stage moet doen? Elles 
zal informeren of dat mogelijk is. 
 
Sluiting 

Iets na 21 uur wordt de vergadering gesloten.  
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Agendapunten voor de volgende vergadering op a.s donderdag 11 okt 

 
Start 19.15 ivm t-shirten tellen. Vanaf 20 uur start reguliere 
vergadering! 
 
 

Opening/ vaststellen agenda 
 

1. Vaststellen notulen OR  11 sept 2018 

Vastellen voor OR notulen ALV 11 sept 2018 

 
2. Mededelingen/ terugkoppelen actiepunten 

 
3. Terugblik en vooruitkijken op de volgende commissies: 

 Bezetting doornemen (er zijn nog leden zonder commissies en vacatures) 

 Evaluatie schoolfoto 

 Update project 

 Update sint 

 Update kerst 

 Update muzische vorming 

 Update schoolbieb 

 
4. Penningmeester- Arno 

 

5. Het Baken- Karin  en Elles 

 

 

6. WVTTK 

    
Sluiting 
 
 
 
   
 


