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Andras, Wil, Brigitte, Thirza, Sabrina, Marian, Marian, Joost, René en Linda
Via de mail hebben zich 17 gezinnen afgemeld.
Imelda heet een ieder van harte welkom en is erg blij met de opkomst.
Vorige notulen en jaarverslag
Ieder heeft het jaarverslag en de notulen van de jaarvergadering van vorig jaar vooraf ontvangen en
door kunnen lezen. Er zijn geen vragen of opmerkingen over het (financieel) jaarverslag en de
notulen. De kascommissie heeft de financiën doorgenomen en goedgekeurd voor het schooljaar
2017-2018. De ledenvergadering geeft decharge aan het bestuur.
Samenstelling OR
Gaby is afgelopen schooljaar aspirant lid geweest maar geeft aan geen lid te willen worden van de
ouderraad, Carin stopt als lid. Er zijn nog 2 plekken in de ouderraad en vier gegadigden. Deze vier
leden stellen zich voor, Sabrina, Andras, Ilse en Linda. Wil stelt voor alle vier deze personen in de
ouderraad plaats te laten nemen i.p.v. te stemmen. Voordeel van aspirant lid zijn is dat je een jaar
mee kunt kijken zonder grote taken/ verantwoordelijkheden. Andras en Sabrina geven aan het fijn te
vinden komend jaar aspirant lid te zijn. Ilse en Linda worden lid van de or. Aanwezigen gaan akkoord.
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Jaarplan en vaststellen begroting
De begroting heeft een ieder vooraf kunnen inzien, er zijn geen vragen.
Bianca stelt voor de ouderbijdrage te verhogen naar 43 euro, deze is al vele jaren niet verhoogd. Het
lukt tot nu toe steeds om de begroting sluitend te maken maar de verwachting is dat dit steeds
lastiger zal worden als de ouderbijdrage niet verhoogd wordt. Voorstel van verschillende ouders om
2 euro te verhogen in plaats van 1. De brief is er al uit waardoor stemmen over dit onderwerp zinloos
is. Bianca vertelt dat in 8 gevallen de ouderbijdrage nog niet betaald is maar dat dit met grote
waarschijnlijkheid nog wel gaat gebeuren.
Stellingenspel
Wil spreekt allereerst haar dank uit naar de ouderraad, welke onmisbaar is binnen de school. Zonder
de or zou er geen carnaval zijn, geen pannenkoekendag, sinterklaasfeest, zomerfeest, de prachtige
kar bij het kaascorso en wat al niet meer. Dankzij deze ouders en alle andere ouders,

vertegenwoordigers, opa's en oma's die helpen kunnen er ontzettend veel activiteiten georganiseerd
worden waardoor de kinderen geweldige herinneringen maken en de betrokkenheid van een ieder
groter wordt. Dat lijkt soms vanzelfsprekend maar kan zeker niet als vanzelf worden beschouwd.
Naast het organiseren van vele activiteiten denkt de or ook mee over praktische zaken zoals
bijvoorbeeld veiligheid in en om de school. Heel veel dank daarvoor.
Wil licht iedere stemming toe, een ieder krijgt een minuut de tijd om over de stelling na te denken en
een mening te vormen. Door een een eens of oneens kaart omhoog te houden kan iedereen zien hoe
erover gedacht wordt waarna er ruimte is voor discussie. Hieronder de conclusie.
1. De school spant zich voldoende in om ouders bij de school te betrekken.
Het lijkt zinvol om ouders/ vertegenwoordigers persoonlijk te benaderen. Dit kan door
contactouders, leraren of Wil gedaan worden.Er is een groep die weinig betrokken is, Wil heeft zich
hier eens in verdiept en kwam tot de conclusie dat deze groep het vaak denkt: 'het gaat toch goed',
'ik ben vast niet nodig' of 'geen tijd/ druk'. Nieuwe ouders/ vertegenwoordigers informeren over
welke informatiestroom het belangrijkst is (willibode en kalender).
2. Onze kinderen zijn klaar voor de toekomst
De kinderen worden tot aan het einde van het voortgezet onderwijs gevolgd, er gaat jaarlijks een
verslag naar basisschool. Er zou meer aandacht kunnen zijn voor het leren leren en plannen. De
overgang is op dat gebied nog erg groot van groep 8 naar het voortgezet onderwijs. Ouders moeten
ook betrokken worden bij het plannen en leren loslaten.
3. U moet zich als ouder ook inspannen om de schoolprestaties van uw kind te verbeteren.
Iedereen is het eens met het belang van ondersteuning van ouders bij de schoolprestaties van het
kind. School mag signaleren en actie ondernemen in de vorm van een gesprek. Het is een goed idee
om bij de start al aan te geven wat de verwachting is van de school naar ouders toe.
4. Integraal kindcentrum ja ofnee.
Een belangrijke voorwaarde is ruimte, dat is er nu niet genoeg. Wanneer je een groot deel van de dag
op eenzelfde plek bent is er weinig wisseling in regels/ ruimte/ normen en waarden.
5. Op school hebben kinderen voldoende ruimte om hun talenten te ontdekken en eraan te werken.
Traject van de ambitie en de midweekviering zijn mooie voorbeelden waarin talent de ruimte krijgt.
Talenten als kunst en cultuur lijken soms onderbelicht. Het kan ook haast niet anders dat er iets
onderbelicht is, door jaarlijks ander thema te kiezen is er diversiteit. Het ligt ook deels bij ouder/
verzorger wat zij met kind doen in vrije tijd.
6. De verkeerssituatie rondom de school is veilig.
Parkeren wordt vaak slordig en gevaarlijk gedaan, teveel vrachtwagens door de straat, fietsers/
brommers op het pad langs de school.. Er is genoeg dat veiliger kan. School doet veel, school op safe.
Wellicht een goed idee om naar inspraakmoment bij de gemeente te gaan en ouders daarbij te
betrekken. Samen staat we sterk. Veilig verkeer NL gevraagd om onafhankelijk onderzoek naar de
verkeerssituatie om de school. Gedrag van ouders rond de school is ook een aandachtspunt. Goed
voorbeeld doet volgen. Ilse doet een oproep voor verkeersbrigadiers, ook al kun je niet vaak, alle
beetjes helpen!
Rondvraag
Er zijn geen vragen.
Imelda sluit de vergadering af en bedankt iedereen voor zijn komst.

