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Verslag  Aftrapbijeenkomst ‘nieuwe’ OR 

Datum:  6 september 2017 

Aanwezig:  Karen Brom-Otte (vz), Annemiek Kruijssen, Mathijs Gerrits, Piet Peters, Anneke 

Heerkens, Isabel Smit, Marieke Arts, Simone Peeters, Irna Hertel, Sabine Haves, 

Saskia Buijs, Judith Bos (verslag) 

Afmelding:  Rosalinde van Ruth, Tamara Janssen, Jolein Rademakers 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

Karen heet iedereen van harte welkom. Maar liefst 15 ouders willen zich dit jaar inzetten voor de OR. 

Er zijn twee ‘oudgedienden’: Karen en Piet. De andere ouders zijn nieuw aan de OR-tafel. Deze 

bijeenkomst staat in het teken van elkaar beter leren kennen en bespreken hoe we als OR dit jaar 

gaan werken.  

 

2. Kennismakingsronde 

Door elkaar te interviewen en de ander te ‘presenteren’ komen we in relatief korte tijd veel van 

elkaar te weten.   

 

3. Hoe gaan we te werk? 

Karen heeft aan Esther gevraagd bij de leerkrachten op te halen wat zij verwachten en willen van de 

OR. Wij gaan deze avond in feite hetzelfde doen: wat gaan we doen als OR? De volgende stap is om 

de zienswijze vanuit het schoolteam en die van de OR bij elkaar te brengen. Zodat we allemaal aan 

de slag gaan met hetzelfde idee en verwachtingen naar elkaar, over wat de OR is en doet. 

 

Voorstel 

Karen heeft een voorstel voor de structuur die we kunnen gebruiken. Met de nadruk op voorstel: er 

ligt nog niets vast en iedereen kan reageren. De ervaring van Karen is dat de meeste ouders het 

vergaderen het minst leuk vinden en vooral actief willen zijn in de werkgroepen. Het voorstel is 

daarom om te werken met een kerngroep die de maandelijkse overleggen voert. In die kerngroep 

zitten de voorzitter, secretaris, penningmeester en mogelijk de websitebeheerder, aangevuld met ca. 

3 ouders. Dit zouden dan de ouders zijn wiens werkgroep op dat moment actief is. Op deze manier is 

het niet nodig om alle OR-vergaderingen te voeren met 15 personen. Karen benadrukt dat iedereen 

mag deelnemen aan alle vergaderingen, maar dat is dus niet noodzakelijk. 
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Naar een visie 

Alle leden kunnen zich vinden in dit voorstel, maar er is behoefte aan wat onderbouwing en 

aanscherping:  

• Als niet iedereen bij alle vergaderingen is, hoe zorgen we er dan dat iedereen  betrokken 

blijft en vanuit dezelfde visie aan de OR blijft deelnemen? Als we verschillend denken over 

wat de bedoeling is van de OR zijn we niet slagvaardig. Het geeft bovendien ruis naar andere 

ouders. Met andere woorden, hoe zorgen we dat we als één groep blijven optrekken? Het is 

goed om nu, aan de start van dit nieuwe jaar, te komen tot een visie die we allemaal 

omarmen. Daar kan iedereen dan op ‘terugvallen’. 

 

• Het uitgangspunt van die visie zou het bestaande huishoudelijk regelement kunnen zijn. Daar 

staat nu als doelstelling in beschreven: “De OR is een overlegorgaan van ouders van 

leerlingen van de school. De OR behartigt de belangen van de leerlingen zoals deze door de 

ouder worden verwoord. De OR streeft ernaar in nauwe samenwerking met de MR en met het 

team de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen”. Dat is een brede formulering; het is aan 

ons om dat verder in te vullen. Wat doen we wel, maar ook: wat doen we niet. 

 

• Daarnaast moeten we met elkaar afspreken hoe we besluiten nemen. We kunnen daarbij 

gebruik maken wat de OR vorig jaar daarover heeft geformuleerd (document ‘interne 

afspraken’ op de website). Het gaat er in ieder geval om dat er voldoende stemmen worden 

uitgebracht om het besluit ‘rechtsgeldig’ te verklaren (quorum) en dat we uitgaan van een 

oneven aantal om te voorkomen dat de stemmen staken. In de lijn van het voorstel van 

Karen om te werken met een kerngroep is het ook belangrijk dat je mee kunt stemmen over 

een voorstel, zonder dat je aanwezig bent bij de feitelijke vergadering over het voorstel. 

 

• Wat is de reikwijdte van de onderwerpen die de OR behandelt? We willen voorkomen dat we 

op de stoel van de MR gaan zitten en dat we dingen dubbel doen. Er is ongetwijfeld meer 

(schriftelijk) bekend over dit punt en dat moeten we betrekken bij onze visie. Karen, Saskia 

en Judith zoeken dit verder uit (input van de anderen is welkom). Karen heeft een overleg 

gepland met Mariken van Onna (voorzitter MR) om te kijken hoe we de afstemming tussen 

OR en MR het beste kunnen vormgeven. 

 

• Een ander punt is welke activiteiten de OR op zich neemt – en welke niet. Er is een bestaande 

werkgroepenlijst (zie ook volgende agendapunt). Nieuwe activiteiten zijn welkom, echter 

heeft Esther aan Karen meegegeven om eerst in te zetten op de verhuizing van de school (en 

activiteiten die daarmee gemoeid zijn), voordat er energie wordt gestoken in (andere) 

nieuwe initiatieven.  

We spreken af dat we bovenstaande punten bij elkaar voegen tot één concept visiedocument, dat we 

de volgende keer zullen bespreken. 

 

 

 



 

3 
 

4. Werkgroepen en schoolactiviteiten 

Judith heeft een tafelloper gemaakt met alle bestaande werkgroepen. Het gaat dan om: Opening 

schooljaar, Doedag, Sint, Kerst, Carnaval, Schoolreisjes, Sporten (clinics, koningsspelen), 

Avondvierdaagse, Schoolplein, Hoofdluis, Verkeer. 

Karen geeft een korte toelichting op de werkgroepen. Als het gaat om Avondvierdaagse: dit is enkele 

jaren geleden van de OR-lijst afgehaald en wordt sindsdien door Karen zelf opgepakt. De leden 

vinden echter dat het wel degelijk een onderwerp voor de OR hoort te zijn. Het komt dus weer terug 

op de lijst. Daar is Karen blij mee; dit geeft de beste kans dat de organisatie wordt gecontinueerd als 

zij ermee stopt (volgend jaar!) 

Het Landenfeest van vorig jaar was op initiatief van de Kinderraad. Dit is dus geen OR activiteit. De 

Kinderraad heeft de OR wel om financiële en praktische ondersteuning gevraagd – en gekregen. 

Ouderparticipatie is een schoolthema. In de klankbordgroep zitten leerkrachten en ouders, niet 

noodzakelijk uit de OR (wel uit de MR, Mariken van Onna). Dit roept wel wat vraagtekens op. We 

hoeven als OR dit thema niet apart te agenderen. We zien de OR als een vorm waarin 

ouderparticipatie zich uit. Het is als het ware de onderlegger voor het bestaan van de OR – en dat 

nemen we mee in onze visie. Deelname vanuit de OR aan het ouderparticipatie-traject wordt nog 

open gelaten. 

Culturele vorming is in het verleden van de activiteitenlijst af gehaald. Er wordt al vanuit de school op 

verschillende manieren ingezet op deze activiteit. De nieuwe school krijgt een aula en dat biedt 

wellicht (extra) mogelijkheden voor dans, drama en toneel. Bijvoorbeeld een talenten-concert. Dit zal 

duidelijker worden als we de nieuwe school betrekken. Bij de OR-leden leeft wel duidelijk de wens 

om hier in de toekomst mee aan de slag te gaan. 

Esther heeft een lijstje doorgestuurd wie vanuit het schoolteam contactpersoon is voor deze 

activiteiten. Naast bovengenoemde lijst noemt Esther ook nog: Kinderboekenweek, Pasen en 

Sponsorloop nieuwe school. 

Tenslotte worden als mogelijke nieuwe OR activiteiten genoemd:  

• Opening(sfeest) nieuwe school 

• Afsluiting schooljaar 

• Thema avond (gastspreker) voor ouders. Dit is voorgaande jaren niet van de grond gekomen, 

maar we willen dit een goede kans geven. Eerste gedachten over onderwerpen: social media, 

voortgezet onderwijs. 

Alle leden tekenen in op de lijst van activiteiten, waarbij het vrij staat om in één of meerdere 

werkgroepen te participeren. Dit geeft het volgende overzicht: 
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Activiteit Schoolteam OR 

Opening schooljaar  Judith 

Doe-dag Joanneke, Carla, Petra, 

Gemma, Anneke A 

Annemiek 

Kinderboekenweek Annemarie, Petra, Anneke S, 

Jolanda F 

Isabel 

Sint Anneke A, Carla, Karin, 

Susanne 

Simone  

Kerst Pia, Maaike, Anneke S Rosalinde, Sabine, Saskia, 

Anneke 

Carnaval Pia, Jolanda F, Petra Saskia, Anneke, Marieke, 

Tamara 

Pasen Danielle, Anneke S Jolein 

Schoolreisjes Pia, Maaike, Danielle Piet, Simone, Marieke, Sabine, 

Rosalinde 

Sporten (sportdag) Marieke (sport coördinator), 

André, Jolanda G 

Mathijs, Irna 

Avondvierdaagse Karin, Nicole K Karen 

Schoolplein  Tamara, Irna 

Hoofdluis  Karen, Irna 

Verkeer  Irna 

Thema avond (nieuw)  Isabel, Mathijs, Saskia, Karen 

Afsluiting schooljaar (nieuw)  Mathijs, Isabel 

Sponsorloop nieuwe school 

(eenmalig) 

Nicole A, Nicole K  

Opening(sfeest) nieuwe school 

(eenmalig) 

  

 

Het streven is om in de volgende bijeenkomst de indeling te complementeren (sommige activiteiten 

hebben wat meer ouders nodig, andere activiteiten wellicht minder) en de lijst vast te stellen.   

 

5. Vergaderplanning 

De volgende bijeenkomst is op maandag 25 september as. om 20.00 uur op school (niet bij Karen, 

zoals eerder gecommuniceerd). Esther is het eerste deel van de vergadering aanwezig. Zij brengt dan 

in welke verwachtingen het schoolteam heeft van de OR. Verder staat in ieder geval op de agenda:  

• Concept visie 

• Vaststellen indeling werkgroepen 

• Begroting 

• Jaarplanning OR vergaderingen 

Anneke en Sabine melden zich af voor deze vergadering. 
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6. Foto OR! 

Mathijs heeft foto’s gemaakt van ieder OR lid (afgemelde leden worden apart benaderd) en een 

groepsfoto. Deze komen op de website van de OR. De groepsfoto zal bovendien in de volgende 

nieuwsbrief komen, zodat alle ouders (letterlijk) een gezicht hebben bij de ‘nieuwe’ OR. Karen 

verzorgt het begeleidende stukje voor de nieuwsbrief. 

 

7. Rondvraag en afsluiting 

Judith:  

• Er is een apart brievenbusje voor de OR in de hal van de school (rode lockers meteen rechts 

als je door de hoofdingang naar binnen komt). Hier kun je declaratieformulieren en andere 

OR post in kwijt. Ook handig als ‘centraal punt’ voor fysieke stukken die onderling moeten 

worden gedeeld. En heel praktisch voorbeeld: het ondertekenen van wenskaarten. Het 

brievenbusje niet verwarren met de OR-ideeënbus, naast het keukentje. 

 

• Er is een centraal e-mailadres dat wordt beheerd door de secretaris: 

ouderraad@bsbrakkenstein.nl .  Judith wil dit mailadres gebruiken voor het verzenden van 

de vergaderstukken – en andere post. 

Karen:   

• Marion Preijers is met pensioen gegaan. Karen legt een wenskaart in het brievenbusje (zie 

hierboven) zodat iedereen die dat graag wil deze kan ondertekenen. 

 

Karen dankt iedereen voor zijn inbreng en sluit het overleg. 

 

Actielijst 

nr Wat Wie Wanneer 

1 Uitzoeken reikwijdte OR / relatie tot MR 

(input voor visiestuk) 

Karen, Saskia, Judith 

(bijdrage van de 

anderen is welkom) 

(nog afspraak maken) 

2 Opstellen en versturen concept visie 

t.b.v. OR-vergadering 25 september 

Judith i.s.m. Karen Uiterlijk 20 sept 

3 Foto’s op de website Mathijs  

4 Stukje voor nieuwsbrief nr.2 Karen, Mathijs (foto) Uiterlijk 14 sept 
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