
  

 

 

 

Notulen Ouderraadvergadering 4 november 2019 

 

Aanwezig:                                  Philip, Erwin, Ewoud, René, Erik, Elham, 

                                                    Loes, Monique, Anke 

Afmelding:         Marc B, Marc van H. 

                    

1. Opening: 

Ewoud opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

 

2. Ingekomen stukken: 

-     Geen. 

                Uitgaande stukken:  

- Geen. 

 

3. Mededelingen: 

- Schooltijden: Recentelijk is er een eerste bijeenkomst geweest omtrent 

Schooltijden. Er waren 25 ouders aanwezig, die gebrainstormd hebben en de 

voor- en tegens van verschillende mogelijkheden omtrent schooltijden hebben 

besproken. Anke geeft hierover een toelichting. Er volgt in november een 

enquete, waarvan de uitslag in december bekend zou moeten zijn. Dit alles wordt 

dan in het begin van volgend jaar besproken in de MR en dan zal er beslissing 

over genomen worden. Dit zal waarschijnlijk pas ingaan in het nieuwe schooljaar. 

- Er zijn op dit moment weer voldoende overblijfouders, alleen op maandag zit nog 

een tekort en er is weinig reserve. Vereiste voor nieuwe ouders is ook een goede 

beheersing van de Nederlandse taal. 

- Veiligheidsrondje vindt volgende week plaats. 

- Dit jaar is de school helaas niet uitgeloot voor schoolfruit. 

 

- Staking(aangeleverd door Anke): 

                   Wij gaan als school dicht om de staking te ondersteunen. We vinden dit heel    

                   vervelend voor onze ouders en kinderen, maar willen graag een duidelijk signaal  

                   afgeven. Onze teamleden lossen onderling zo vaak problemen, ziekmeldingen,  

                   verlofsituaties en dergelijke op, dat het voor ouders niet zichtbaar of voelbaar is  

                   hoe groot het probleem eigenlijk is hier op school en binnen onze stichting. Wij  

                  willen het graag goed regelen voor onze kinderen en ouders, maar dit legt een  

                  grote last op onze schouders. Liever sturen we geen groepen naar huis, maar dit  

                  vraagt veel van onze collega’s en onze organisatie. We zitten vaak met groepen die  

                  opgesplitst worden of met teamleiders, onderwijsassistentes, stagiaires, directie die  

                  voor de klas gaan. Hierdoor blijven andere taken liggen en wordt de werkdruk  

                  voor eenieder veel groter. Een duidelijk voorbeeld is onze laatste inloopavond.  

                  Hier waren 5 groepen onbezet en hebben we collega’s op moeten trommelen om  

                  voor een andere groep te gaan staan. Er was zelfs 1 kleutergroep waar tijdens de  

                  inloopavond niemand was… Heel vervelend, maar wij kregen het niet opgelost,  

                   omdat alle ambulante mensen al voor een groep waren gezet.  

Ook binnen onze stichting (met 7 basisscholen) is er een noodvergadering ingelast 

om ideeën en mogelijkheden te verzamelen om het grote vervangersprobleem op 

te vangen. Wij hebben 7 leerkrachten in ons VIP team die bovenschools 

vervangen, maar deze zijn allemaal al ingezet voor langdurige vervangingen. Er is 

vaak niemand meer te krijgen! Wij als school teren op 3 leerkrachten die met 

pensioen zijn, maar ons graag uit de brand willen helpen.  
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Hier hebben we enorm veel steun van! Maar deze leerkrachten gaan geen 

rapporten schrijven, gesprekken voeren of registraties bijhouden van kinderen. 

We maken ons zorgen over hoe we dit in de toekomst kunnen gaan waarborgen, 

vandaar dat ook wij gaan staken. 

 

 

4. Mededelingen vanuit de MR: 

- Er zijn geen mededelingen vanuit de MR. MR-vergadering vindt op dit moment 

ook plaats. 

 

5. Actiepuntenlijst:  
 NO ACTIEPUNTEN Actienemer Plan Datum 

gereed  
Account Greetz aanmaken Erik dec 2019  

 Veilgheidsrondje Rene, Philip Nov 2019  

  Informeren bij bank omtrent mogelijkheden  
Betalingslink vrijwillige ouderbijdrage    

Erik Dec 2019  

 Reminder in Ouderportal over vrijwillige 
ouderbijdrage 

Erik Dec 2019  

 
 
 
 
 

Bespreken met team signalen over krappe tijd 
voor eten en drinken tijdens schooltijd. 

Anke Dec 2019  

 Bespreken of enquête omtrent traktaties 
samengevoegd kan worden met enquête over 
Schooltijden 

Anke  Nov 2019  

6. Financiën/ begroting: 

- Account Greetz is nog niet gelukt, daar een Gmail account niet geaccepteerd 

wordt, Erik zal opnieuw proberen nu met het emailadres van de Ouderraad. 

- Er volgt deze week nog een reminder in Ouderportal om ouders te attenderen op 

het betalen van de Vrijwillige Ouderbijdrage. 

- Erik zal bij de bank informeren of er mogelijkheden zijn voor het gaan werken 

met een betalingslink voor de Vrijwillige Ouderbijdrage. Dit is al eens eerder 

uitgezocht, maar daar bleken ook kosten aan te zitten. Dit zal afgewegen moeten 

worden tegen de mogelijke extra opbrengsten 

- Op dit moment valt het bedrag dat binnen is gekomen nog tegen. 

 

7. Veiligheid rondom school: 

- De heg bij de speelplaats aan de kant van de kleuters bij het voetbalveld is erg 

hoog. Dit levert soms gevaarlijke situaties op, daar ook het paadje rechtstreeks 

uitkomt op het fietspad. Kinderen gaan hier soms enthousiast naar beneden en 

hebben dan geen zicht op het fietspad door de hoge heg. 

- Dit probleem zal in eerste instantie worden opgepakt door Erik in samenspraak 

mogelijk met school. 
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8. Drinken en eten op school: 

- Er zijn verschillende signalen dat de kinderen op school te weinig tijd krijgen 

om te eten en drinken. 

- Het eten van fruit moet soms in 5 minuten gebeuren en dan schiet het drinken er 

vaak bij in. 

- Gedurende de dag dient een kind ook voldoende vocht binnen te krijgen. Vaak 

zie je nu dat er volle bekers mee terugkomen, 

- Anke zal deze signalen bespreken met het team om te kijken of hier iets 

meegedaan kan worden. 

- In het kader van Gezonde School zal ook de traktaties weer ter sprake komen, 

hier zal ook enquête voor worden opgesteld. Ouderraad heeft al eerder 

aangegeven dat het misschien net zo handig is om deze samen te voegen met de 

enquête over Schooltijden. Anke zal deze mogelijkheid nogmaals intern 

bespreken. 

 

9. Stand van Zaken Kind Centrum: 

- Op 5 november wordt er beslist door de Raad wat voor bedrag er beschikbaar 

wordt gesteld aan de school voor het mede realiseren van het Kind Centrum. 

- Villa Vrolijk is voornemens om in januari 2020 te starten met de BSO voor in 

eerste instantie 45 plekken voor alle leeftijden. 

 

10. Sinterklaas: 

- Sinterklaas is voor dit jaar weer bereid gevonden om langs te komen op school. 

- Er is nog wel een zoektocht gaande naar pieten. 

- Het is nog niet geheel duidelijk of er gekozen gaat worden voor de traditionele 

piet of een roet/veeg piet. Mogelijk een mix tussen beiden. Anke zal dit intern 

bespreken en een terugkoppeling doen richting de evenementencommissie. 

- Het thema van dit jaar zal dit jaar synchroon lopen met het Sinterklaas Journaal. 

 

11. Rondvraag; 

-  

  

12.  Sluiting: 

- De vergadering werd om 21.15 uur gesloten. 

 

Volgende vergadering 2 December 2019 20.00 uur 
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