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Notulen vergadering Ouderraad OBS Beekbergen 
 
Datum: 8-12-2014 
Tijd : 20.10-22.10 uur 
Aanwezig: Ilona Hofman, Sonja Hooijer, Marc Burggraaff, Angelique Verlaan, Loes 

Frederiks, Marsha Schaapman, Ben Geradts, Christa Konink, Jolanda 
Essenstam, Monique Klunder, Anne-Marie de Bloois, Ingrid Pasveer, 
Pyrola Ruigrok, Christine Oosterhoff 

Afwezig: - 
Voorzitter: Marc Burggraaff 
Notulist: Christine Oosterhoff 
 
 
 
1. Notulen vergadering 4-11-2014 

 
1.1.  Ouderbijdrage: 

Jolanda handelt dit verder af. Er zijn herinneringen gestuurd. Van de 27 niet 
betalende ouders hebben er inmiddels 10 gereageerd. 

1.2. Licht in school: 
Loes legt uit dat de automatische uitschakeling kapot is op sommige 
plaatsten. Leerkarachten moeten er dan zelf aan denken het licht uit te doen, 
maar vergeten dat af en toe. 

1.3. Bloemetje buren: 
Monique handelt dit af. Het plan is, om in overleg met de kleuterjuffen, een 
‘werkje’ van de kleuters te laten bezorgen tegen kersttijd. Als de juffen daar 
geen medewerking aan kunnen/willen geven, dan gaat ze zelf iets kopen en 
afgeven aan de buren. 

1.4. Mailverkeer ouders/school: 
Sommige ouders melden dat ze soms geen (of na zeer lange tijd) reactie 
krijgen van de directeur. We denken dat de oorzaak daarvan kan liggen in het 
feit dat Yolanda Klaaysen 3 verschillende emailadressen heeft.  
Marc zal bij Yolanda navragen welk adres ouders moeten gebruiken bij 
vragen en/of mededelingen 

1.5. Ben merkt op dat vroeger onderaan de notulen een actielijst stond en vraagt 
of dit heringevoerd kan worden. 
 

2. Mededelingen team 
 
2.1.  Er komt zeer waarschijnlijk een LIO-stagiaire met ingang van 1 februari. 

Marlies is er tot het eind van dit kalenderjaar. 
Vanaf januari zal Julia groep 1b/2b leiden. De combinatiegroepen 3/4 en 4/5 
zijn dan in de maand januari dagelijks bij elkaar. Met ingang van februari zal 
de LIO-stagiaire groep 5 gaan doen en gaat Ruth groep 4 doen. 
De LIO-stagiaire heeft recht op een stagevergoeding die deels door de school 
en deels door ouders zal worden betaald. Een ouder heeft toegezegd het 
resterende bedrag te zullen bekostigen en de MR is daarmee akkoord 
gegaan. 
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Binnen de OR bestaan twijfels over deze gang van zaken. Begeeft de school 
zich niet op een hellend vlak als ouders leerkrachten gaan betalen? 
Wij vragen ons bovendien af waarom de school heeft gekozen voor deze weg 
en of niet eerst alle ouders benaderd hadden moeten worden om een 
bijdrage te leveren. Nu ligt er wel erg veel ‘macht’ bij die ene ouder, of in ieder 
geval zou daar op die manier tegenaan gekeken kunnen worden. Marc zal 
onze zorg per brief over brengen naar de MR 
( noot: bij het uitkomen van de notulen is bekend dat de LIO-stagiaire heeft 
gekozen voor een andere school, waarmee dit onderwerp voorlopig van de 
baan is) 

2.2. Er is een vraag vanuit het team of er voor het Vlieland-kamp gespaard kan 
worden op de rekening van de OR 
We menen dat de rekening van de ouderraad niet bestemd is voor dit 
doeleinden dit om een aantal redenen: 
Het brengt veel werk met zich mee om al die kleine stortingen in kaart te 
brengen.  
De verantwoordelijkheid voor het bijhouden van volledige betaling is dan 
ineens bij de penningmeester van de OR neergelegd 
De vraag rijst of de OR dat geld dan ook moet gaan beheren ( het kan niet zo 
zijn dat de betaalpas van de OR rekening mee gaat naar het Vlieland kamp 
bijvoorbeeld) 
Het lijkt ons beter om een rekening te openen, speciaal voor dit doel.  
Een andere optie kan zijn dat het team dit jaar probeert te overbruggen door 
zelf het geld te verzamelen, en dat we volgend jaar de ouderbijdrage gaan 
verhogen tot een bedrag waar de onkosten van schoolreisjes meteen in 
zitten. 

2.3. Het team bedankt de OR voor de attentie van Sinterklaas 
 

3. Sinterklaasmededelingen 
 
3.1.  Sinterklaas is dit jaar geschminkt door Maison Jacques. Er waren erg veel 

positieve reacties op de uiterlijke verandering van de Sint dit jaar. 
3.2. Christa heeft de Pieten geschminkt en zegt toe dat zij dat de komende jaren 

nog wel wil blijven doen. 
3.3. Er zou voorafgaand aan het bezoek van SinterHenk een berichtje in het 

Dorpsvizier komen, maar dat is niet geweest, helaas…. 
3.4. Het Sinterklaasfeest is goed verlopen, hoewel hier en daar wel werd 

opgemerkt dat het misschien een ‘beetje veel’ was. De kinderen werden erg 
onrustig en sommigen zelfs ziek van de spanning. 
 

4. Onrust omtrent MR vergadering 
 
Er is wat onrust geweest na het afzeggen van de MR vergadering van 6 
November. Ouders hebben er lucht van gekregen dat de MR een dag later wel bij 
elkaar is geweest en dat heeft geleid tot speculaties en onrust. Sommigen 
hadden die vergadering bij willen wonen. 
Ben heeft hierover opheldering gevraagd aan de directeur. Het schijnt dat de 
vergadering niet door kon gaan vanwege ziekte, maar dat er wel een aantal 
dingen ‘afgestemd’ moesten worden. Daarom is de MR wel bij elkaar geweest, 
maar is de daadwerkelijke vergadering verzet. Die is, met kennisgeving ingehaald 
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op 25 November. 
Om dit soort onrust te voorkomen, of in ieder geval direct de kop in te drukken 
(ouders melden zich toch meestal bij de OR-leden), stelt Pyrola voor om met 1 
afgevaardigde bij elkaars vergaderingen aanwezig te zijn (MR en OR). Dat kan de 
transparantie ten goed komen. Marc neemt dit op met de voorzitter van de MR  
 

5. Kerstcommissie 
 
De kerstcommissieleden van de OR melden dat het team heeft besloten de 
kerstviering dit jaar anders in te vullen. Voor die verandering zijn een aantal 
redenen: 
Blijkbaar waren er binnen het team geluiden dat het rustiger moest dit jaar omdat 
het voor de kinderen in met name de onderbouw te druk zou worden.  
Verder is vanuit de supermarkt aan de overkant gemeld dat men het jammer vindt 
dat de ouders van school die avond voor de school staan in plaats van 
binnenkomen bij de proeverij van Albert Heijn. 
De kerstviering is daarmee gereduceerd tot enkel het buffet vanaf 17 uur.  
De kinderen hebben ’s morgens een voorstelling voor publiek, maar herhalen dat 
’s avonds niet voor elkaar, zoals voorgaande jaren gebruikelijk was.  
De OR mag niet meer voor school staan met erwtensoep en gluhwein omdat dat 
de klanten weghaalt bij de kerstproeverij van AH. 
 
Wij (de OR leden) voelen ons gepasseerd. Het team heeft naar ons idee 
onderschat wat de waarde van dit samenzijn is voor de leerlingen, ouders en 
ouderraad. 
Dat de ouderraad bij dit evenement voor de school stond, zorgde voor contact 
tussen OR en ouders en ook tussen ouders onderling en het zorgde voor wat 
inkomsten voor de OR. Daarbij was de OR al begonnen met de voorbereiding en 
is het moment van afzeggen wel op erg korte termijn. 
Overheersend is het gevoel van verontwaardiging over het gebrek aan 
communicatie over dit onderwerp. We hadden genoeg mogelijkheden gezien om 
de viering dit jaar anders te vieren en hadden daar graag over mee gedacht. 
De OR voelt zich om die reden niet meer verplicht om een bijdrage te leveren aan 
de organisatie van de kerstviering van 2014. 
Marc zal onze teleurstelling en besluit ventileren naar Yolanda. 
 

6. WVTTK 
 
Er zijn geen verdere punten te bespreken. De vergadering wordt gesloten om 
22.10 uur   
 
 

 
 
 
 
 
Volgende vergadering op 15 januari om 20.00 uur op school. 
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Actie         Door 
 
• Betaalherinneringen ouderbijdrage    Jolanda 
• Decemberattentie naar buren     Monique 
• Emailadres Yolanda voor ouders achterhalen en   Marc 

bekend maken bij ouders 
• Ongerustheid OR omtrent betaling LIO stagiaire  Marc 

schriftelijk bekend maken bij MR 
• Maartje laten weten dat OR rekening niet voor   Marc of Jolanda? 

Vlieland gebruikt kan worden met motivatie 
• Overleg met MR voorzitter over consequent   Marc 

elkaars vergaderingen bij te wonen ten behoeve  
van de transparantie 

• Teleurstelling van OR omtrent organisatie    Marc en Loes 
kerstviering overbrengen aan team en Yolanda 
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