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Notulen vergadering Ouderraad OBS Beekbergen
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15-01-2015
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Frederiks, Ben Geradts, Christa Konink, Jolanda Essenstam, AnneMarie de Bloois, Ingrid Pasveer, Christine Oosterhoff
Afwezig:
Angelique Verlaan, Marsha Schaapman, Monique Klunder, Pyrola
Ruigrok
Voorzitter: Marc Burggraaff
Notulist:
Christine Oosterhoff
1. Mededelingen
1.1. Sonja meldt dat haar jongste zoon naar een andere school zal gaan. Omdat
de oudste in groep 8 zit, zal ook zij na dit schooljaar de OR verlaten.
2. Notulen vergadering 08-12-2014
2.1. Ouderbijdrage:
Jolanda is ziek geweest, maar gaat binnenkort de balans op maken. Er zijn
met de post weer een aantal aanmeldingen binnengekomen.
2.2. Bloemetje buren:
De buren hebben een uitnodiging ontvangen voor het bijwonen van de
kerstviering en hebben in december een bloemetje gehad namens de school.
2.3. Mailverkeer ouders/school:
Marc moet nog aan Yolanda vragen of zij bij ouders bekend wil maken welk
emailadres men kan gebruiken voor de communicatie.
2.4. LIO stagiaire komt (voorlopig) niet.
2.5. Loes heeft naar Maartje gecommuniceerd wat onze bezwaren zijn omtrent
het gebruiken van de OR rekening voor het Vlieland-kamp. Er komt een
schoolreiscommissie vanuit het team die zich met dit vraagstuk bezig gaat
houden.
2.6. Overleg voorzitter OR/MR is nog niet geweest. Marc neemt dit punt mee.
2.7. De teleurstelling van de OR omtrent de organisatie van de kerstviering is door
Marc overgebracht aan het team. Een evaluatie door de kerstcommissie , met
daarbij plannen voor de toekomst moet nog volgen.
3. Post
3.1. Ine Pennink heeft een uitnodiging gestuurd naar de OR. Zij heeft op 22
januari een lunch georganiseerd waarbij ze met een groep mensen wil
brainstormen over haar ‘pioniersproject’. Namens de OR zal Christine daar
naar toe gaan
4. Mededelingen team
4.1. Kerst is nog niet geëvalueerd omdat er nog geen teamvergadering is geweest
4.2. LIO stagiaire heeft gekozen voor een andere school, waardoor het hele plan
omtrent groep 3, 4 en 5 van de baan is (voorlopig)
4.3. De schoolreisbeleid-commissie komt binnenkort bijeen en laat vragen (via
Loes) of wij zaken hebben waarvan we vinden dat die moeten worden
besproken. Wij noemen: zorgvuldig nadenken over het bedrag en ook het
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moment waarop dat gecommuniceerd wordt naar de ouders, bestemming,
zorgvuldig beslissen welke ouders mee ‘mogen’ op schoolreis.
4.4. Binnenkort is het nationale voorleesdag. De burgemeester zal komen
voorlezen en in de onderbouw komt De Bosjuffrouw op bezoek.
4.5. OBS Beekbergen zal dit jaar niet mee doen aan het volleybaltoernooi, omdat
er geen aanmeldingen zijn geweest.
4.6. In groep 8 wordt gestart met de schooladviesgesprekken en binnen de hele
school is een start gemaakt met het afnemen van de CITO toetsen.
4.7. Op 8 maart verschijnt het eerste rapport.
4.8. Er zijn drie kinderen op school uit een gezin met vluchtelingenstatus. De
gemeente heeft laten weten de kosten van TSO en vrijwillige ouderbijdrage
voor dit gezin niet te willen vergoeden.
Aan de ouderraad wordt gevraagd of wij hierin iets kunnen betekenen.
Sonja kent een wethouder en zal nog eens om opheldering gaan vragen. Wij
denken dat de Stichting OOK gevraagd kan worden om eventueel de kosten
voor de TSO op zich te nemen. Loes neemt dit weer mee terug naar het
team.
4.9. Er staat een etentje met de MR gepland op 29 januari. De kosten hiervan zijn
voor eigen rekening en worden niet uit de OR-kas betaald.
5. MR/OR
Drie leden van de OR zijn naar de laatste vergadering van de MR geweest. Naar
aanleiding van deze ervaring vragen wij ons af of er een beter contact c.q.
overleg mogelijk en ook wenselijk zou zijn tussen OR en MR. Marc gaat daarover
contact opnemen met de voorzitter van de MR.
6. Kerstviering
De kerstviering moet binnen het team nog worden geëvalueerd. Daarna volgt een
evaluatie met de kerstcommissie en kan er gesproken worden over kerstvieringen
in de komende jaren.
Wij staan open voor veranderingen en hopen dat wij mee mogen denken.
De berichten die ons hebben bereikt waren niet positief. Ouders misten buiten de
school de stand van de OR met gluhwein en snert. De kerstman die door John
Westerik was beloofd was er niet om 17.00, waardoor ouders naar huis zijn
gegaan i.p.v. naar AH.
De kinderen hebben het ongetwijfeld wel gezellig gevonden binnen hun eigen
klas, maar wij vinden het nog steeds jammer dat kersfeest is gereduceerd tot
‘eten’.
7. Tent
De aanschaf van de tent is uitgesteld maar er zal u toch een tent moeten komen
vanwege de aankomende activiteiten. Er is voldoende geld in kas om een goede
tent aan te schaffen, inclusief een vervoerkarretje en 2 zijpanelen. Ben gaat dit op
zich nemen.
8. Komende evenementen
8.1. Scholierencross 21 maart
Wij moeten daarbij zorgen dat er een tent van OBS Beekbergen staat. Vorige
jaren werden er appels gesponsord door de groenteman die er niet meer is.
Volgende vergadering maken we hierover afspraken.
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8.2. Sportdag
Voorbereidingen zijn in gang gezet. Ine Pennink heeft opgemerkt dat er
voorheen 2 OR leden in de sportdagcommissie zaten waarvan er een
connecties binnen de VV had. Christine gaat Monique vragen om samen met
haar in de sportdag-commissie te gaan zitten.
9. WVTTK
9.1. We maken ons als OR zorgen om de school. Zonder dat we er de vinger op
kunnen leggen, hebben we het gevoel dat binnen het team de cohesie is
verdwenen. Iedereen lijkt vooral bezig te zijn met zijn eigen ‘ding’. Wij missen
bij het team de bevlogenheid, saamhorigheid en daadkracht. We weten niet
goed wat we met dit gevoel moeten. Wellicht kunnen we hier eens over van
gedachten wisselen met de MR.
9.2. Christine vraagt zich af waaraan de OR-gelden besteed mogen worden. Er is
ooit eens een gesuggereerd dat de OR moet sparen voor de aanstaande
reünie bij het ?-jarig bestaan van de school, maar is de kas daar wel voor?
Ben en Ingrid zullen de statuten opzoeken en aan ons allen mailen. Volgende
vergadering zal op de agenda komen wat de taken van de OR zijn en
waarvoor de kas ingezet mag worden.
10. Rondvraag
Er zijn geen vragen
Marc sluit de vergadering om 22.20 uur
Actiepunten
•
•
•
•
•
•

Door

Betaalherinneringen ouderbijdrage
Emailadres Yolanda voor ouders achterhalen en
bekend maken bij ouders
Contact voorzitter MR/OR
Pioniersproject
Aanschaf partytent
Statuten OR opzoeken en rondmailen

Volgende vergadering 3 maart, 20.00 uur in school.
Agenda (onder voorbehoud):
• Notulen 15/1
• Mededelingen
• Post
• Scholierencross
• Sportdag
• Statuten OR
Financiën OR
• WVTTK
• Rondvraag
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