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Verslag Ouderraad basisschool Brakkenstein 

Datum:  25 januari 2018  

Aanwezig: Jolein Rademakers, Irna Hertel, Annemiek Kruijssen, Piet Peters, Simone Peeters, 
Saskia Buijs, Isabel Smit, Karen Brom-Otte (vz), Judith Bos (verslag) 

Afmelding:  Rosalinde van Ruth, Sabine Haves, Tamara Janssen, Mathijs Gerrits, Marieke Arts, 
Anneke Heerkens 

 
1. Opening en vaststellen agenda 

Karen heet iedereen welkom en stelt de agenda vast. Vanuit het schoolteam zijn Esther en 
Anneke aanwezig tot punt 6.  
 

2. Mededelingen 
Geen 
 

3. Verslag 29 november 2017       
Ongewijzigd vastgesteld.  
 

4. Consequenties uitstel verhuizing 
a) Zicht op nieuwe verhuisdatum? 

Er is nog niets te zeggen over een nieuwe verhuisdatum. Er worden op dit moment 
offertes opgevraagd voor de constructie. Naast een emotionele tegenslag is dit ook 
(wederom) een financiële tegenslag, want met het uitstel van de verhuizing worden 
extra kosten gemaakt.  
 

b) Handhaven nieuwe begin- en eindtijd 
Omdat ouders al maatregelen hebben genomen en je niet kunt blijven schuiven in je 
besluit, blijft de nieuwe begin- en eindtijd ongewijzigd.  
 

c) Nieuwe vrije dagen i.v.m. verhuizing? 
Het is ook niet duidelijk of er (nog) twee vrije dagen komen voor de leerlingen, als 
verhuisdagen. Het ligt er helemaal aan wanneer de verbouwing gereed is en de 
Omgevingsdienst goedkeuring geeft om het pand te betrekken. Sommige ouders maken 
zich zorgen of het aantal (verplichte) lesuren. Zeker als er ook nog estafettestakingen 
zouden worden georganiseerd. Omdat het aantal verplichte lesuren wordt bekeken over 
8 schooljaren, zijn daar geen directe zorgen over.  
 

d) Activiteiten omtrent verhuizing 
De geplande activiteiten voor het afscheid van de ouder school en de inloop XL worden 
logischerwijs opgeschort. Er zou nog een filmpje worden gemaakt van de nieuwe school 
voor de leerlingen, eventueel i.c.m. uitleg van de verkeerssituatie. Nu er meer tijd is, is 
het wellicht mogelijk om voor de kinderen toch nog een ‘excursie’ naar de nieuwe school 
te organiseren (op het moment dat het gebouw is vrijgegeven). Er hoeft verder geen 
haast te worden gemaakt met het inventariseren van de cadeauwensen, al wordt naast 
het idee van een speeltoestel op het kleuterplein ook meegegeven dat we vitrine 
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schappen nodig hebben voor 10 van de 11 lokalen (zodat iedere groep zijn knutselwerk 
kan showen). 
 

5. Zaken van / voor het schoolteam 
a) afscheid Gemma  

Gepland op woensdag 14 maart, exacte invulling volgt, wellicht i.c.m. boomplantdag. 
 

b) Voortgang ouderbetrokkenheid 
Geen nieuwe ontwikkelingen 
 

c) Andere zaken 
- Irna was bij het optreden van Madame Poubelle bij de opening van Nijmegen als 

Green Capital. Een leuke suggestie voor school als het gaat over de aanpak van afval. 
Irna informeert Joanneke.  

- Jolein vraagt of er nog behoefte is aan de tennis clinics. Dat is zeker het geval; ze 
kunnen voor dit voorjaar worden gepland.  

- Jolein geeft aan dat de brievenbus van de nieuwe school nu al wordt vernield. Esther 
geeft aan dat het hek nog niet wordt afgesloten en het alarm wordt nog niet 
optimaal gebruikt. Jolein biedt aan om een veiligheidscamera te sponsoren vanuit 
het bedrijf van haar man. 

- Signaal dat er auto inbraken plaatsvinden op het moment van halen/ brengen, het 
zou goed zijn als ouders hierop worden geattendeerd in de nieuwsbrief. 

 
 

6. Voortgang werkgroepen 
a) Carnaval 

School (Pia) heeft al een heel programma. De werkgroep helpt mee met het doen van de 
boodschappen (eten en versieringen). Er zijn nog ouders nodig om de leerlingen te 
begeleiden naar Roomsch Leven. 
 

b) Schoolreis 
Mei/juni is schoolreisjes tijd en dus topdrukte voor touringcarbedrijven. We leggen 
volgende keer voor aan Esther of het mogelijk is de schoolreisjes aan het begin van het 
schooljaar te organiseren. Het is ook goed om eens te bekijken of we andere 
schoolreisbestemmingen kunnen vinden. Goed om hierover de Kinderraad te 
consulteren. Piet gaat langzaam maar zeker zijn taken overdragen aan de nieuwe leden. 
Hij zal nog het draaiboek actualiseren.  
 

c) Thema avond 
Mathijs en Isabel pakken het op. Wat het thema betreft wordt gedacht aan social media. 
Ook wordt gedacht aan pesten. Op 19 april is het antipestdag; wellicht hierop aansluiten. 
Ook kunnen beide thema’s worden gecombineerd, of er kan een avond worden 
georganiseerd waar beide onderwerpen aan bod komen. 
 

d) Luizenkammen 
Irna en Saskia nemen het stokje over van Karen.  
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e) Pasen 
Nieuw thema op de OR activiteitenlijst. Er wordt al een ontbijt in de klas georganiseerd; 
wellicht hierop aansluiten? Er is een klein budget beschikbaar (50 euro). Jolein en Isabel 
pakken dit op, vanuit het schoolteam zijn Danielle en Anneke S. betrokken.  
 

f) Input voor jaarverslag  
Oproep voor stukjes over de activiteiten, liefst met foto. Wacht hier niet mee tot het 
einde van het schooljaar, dan is de kans groot dat het is weggezakt. 

 

7. Sponsorbeleid         
We zouden vanuit de OR een voorzet doen voor wat randvoorwaarden of kaders als het gaat 
om sponsorbeleid. Deze voorzet zou als advies voorgelegd worden aan de MR, want zij gaat 
over het sponsorbeleid. Isabel heeft op internet nagezocht wat er al was en vond twee 
stukken: een landelijk convenant ministerie/po/vo/mkb over sponsoring en een protocol van 
een school in Eindhoven dat naar dit landelijke convenant verwijst. Er wordt voor de goede 
orde een onderscheid gemaakt tussen sponsoring (wederkerig, met onderliggend formele 
overeenkomst) en donatie (om niet, informeel). Op het moment dat je als school iets 
terugdoet, is er sprake van sponsoring. Het moet tussen de school en de andere partij helder 
zijn of er sprake is van donatie of sponsoring.  
 
We leggen deze stukken voor aan de MR, als voorzet/ inspiratie. Met de actuele suggestie 
van de veiligheidscamera’s. Isabel wil de stukken komen toelichten als de MR hier 
meerwaarde in ziet.  
  

 
8. Stand van zaken begroting       

De inkomsten (= ouderbijdragen) liggen op schema. Wat de uitgaven betreft, zijn er nog geen 
overschrijdingen. Wat over was van het Sint-budget is ingezet om in de uitverkoop nieuwe 
kerstversiering te kopen. We voorzien dat de thema avond mogelijk meer gaat kosten dan 
dat we nu voorzien. Over 2 maanden bepreken we wederom de tussenstand.  
 
 

9. Rondvraag en afsluiting 

Irna: Hebben we een traktatiebeleid? Traktaties lijken wel steeds meer en groter te worden. 
Wellicht handig om toch weer eens aandacht aan te geven via de nieuwsbrief. Irna polst 
Esther hierover. 

Simone: wil benoemd hebben dat ze graag meewerkt aan de Avondvierdaagse, maar ook dat 
haar 3 kinderen meelopen, dus beperkt beschikbaar is. 

Judith: Er komt regelmatig post binnen voor het promoten van bepaalde producten of 
deelname aan initiatieven (bijv.: Pannenkoekdag). Ze zal deze post meenemen naar de 
vergaderingen. Dat wat echt aanspreekt, kunnen we dan oppakken.   

 Karen dankt iedereen voor zijn inbreng en sluit de vergadering.  
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Actielijst 

nr Wat Wie Wanneer 

1 Filmpje nieuwe school, als voorbereiding 
op de verhuizing, voor de leerlingen (of: 
met de leerlingen de nieuwe school gaan 
bekijken?) 

Mathijs / Anneke S. Oplevering nieuwe 
school 

2 Suggestie voor cadeau namens OR 
inventariseren bij schoolteam en 
leerlingenraad 

Anneke S -- 

3 Draaiboek schoolreisjes actualiseren, 
delen naar andere werkgroepleden 
(Sabine, Rosalinde, Marieke, Simone) en 
naar OR-archief (Judith) 

Piet -- 

4 Agenderen timing schoolreisjes en 
consulteren kinderraad 

Karen/Judith 26 feb 

5 Info Mme. Poubelle naar Joanneke Irna -- 

6 Input jaarverslag  Werkgroepen met 
activiteiten tot nu toe! 

wacht er niet mee tot 
einde schooljaar 

7 Voorzet Sponsorbeleid naar MR Judith/Isabelle zsm 

8 Omvang traktaties, aandacht voor in 
nieuwsbrief? Bespreken met Esther 

Irna -- 

    

    

 


