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verslag OR basisschool Brakkenstein 

Datum:  26 februari 2018 

Aanwezig: Jolein Rademakers, Annemiek Kruijssen, Simone Peeters, Anneke Heerkens, Mathijs 

Gerrits, Rosalinde van Ruth, Karen Brom-Otte (vz), Judith Bos (verslag) 

Afmelding:  Piet Peters, Sabine Haves, Isabel Smit, Tamara Janssen, Marieke Arts, Saskia Buijs, 

Irna Hertel 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

Karen heet iedereen welkom.  

 

2. Mededelingen 

Karen geeft aan zonder verdere ruggespraak iets over trakteren te hebben geschreven in de 

Nieuwsbrief. De meeste leden zijn echter in de veronderstelling dat we dit zo hebben 

afgesproken; daar is dus geen probleem. 

 

3. Verslag 25 januari 2018       

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Aandachtspunt blijft het tijdig aanleveren van 

stukjes voor het jaarverslag. 

 

 

4. Zaken van / voor het schoolteam 

Namens het team is Anneke S. aanwezig.  

 

a) Voortgang nieuwe schoolgebouw 

Er is nog steeds geen nieuws. Dat wordt binnenkort in de nieuwsbrief ook gemeld, omdat 

ouders hiernaar blijven vragen, wat niemand verwonderd.  

 

b) Voortgang voorstel sponsorbeleid 

De voorzet zoals besproken in de vorige OR-vergadering is naar de MR gestuurd, met het 

aanbod van Isabel om een toelichting te geven. Mariken, voorzitter MR, had intussen een 

bericht gestuurd waarin ze aangaf dat ze verbaasd is over het feit dat de OR zich met 

sponsorbeleid bezig houdt, zoals ze dat uit de Nieuwsbrief had gelezen. Daarop is vanuit 

Karen/ Isabel/ Judith een bericht terug gestuurd met onze verbazing: het was immers 

met Mariken afgestemd dat we vanuit de OR een opzetje t.b.v. sponsorbeleid zouden 

neerleggen bij de MR, als hulpmiddel om sponsoring verder te bespreken. Daarna is er 

niets meer vanuit de MR vernomen. Karen neemt hierover contact op met Mariken. 

 

c) Voortgang inventariseren cadeauwensen voor nieuwe school, namens OR. Vanuit 

schoolteam én vanuit leerlingenraad. 

Anneke geeft aan dat het schoolteam blijft bij de wens voor de schappen. Zij moet de 

vraag nog voorleggen aan de kinderraad. 
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d) Schoolreisjes  

Piet heeft geprobeerd een overdrachtsmoment te organiseren met OR leden en 

schoolteam. Dat is nog niet gelukt. Simone en Rosalinde nemen hierover nog contact op 

met Piet. De uitjes voor dit jaar lijken te zijn geregeld. 

Voor dat er (met de Kinderraad) wordt nagedacht over andere, nieuwe uitjes wil Anneke 

S. graag eerst bij het schoolteam ophalen hoe het nu gaat en wat er anders zou moeten.  

Als het gaat om de timing van de schoolreisjes in het schooljaar is vorige keer de 

suggestie gedaan om ze in het begin van het schooljaar te organiseren. De kosten voor 

het busvervoer liggen dan lager en je kunt de schoolreisjes gebruiken voor 

groepsbinding. Anneke S. geeft aan hier geen voorstander van te zijn. We gebruiken de 

‘gouden weken’ aan het begin van het schooljaar voor groepsbinding. Het schoolreisje is 

de finale van het schooljaar; als je dit aan het begin doet, valt de hele opbouw ernaartoe 

weg.  

  

e) Verzoek budget schaakclinic 

Het gaat om een schaakles voor alle kinderen van groep 6, 7, 8 van een echte 

schaakleraar, ter introductie.  Dit is de eerste keer. De OR wordt om budget gevraagd 

omdat het gaat om een extra activiteit, niet onderwijs gerelateerd. Mocht het goed 

bevallen, dan zou dit structureel opgenomen kunnen worden (bijv. om de 3 jaar). Het 

gevraagde budget is €50,-. De penningmeester geeft aan dat de begroting deze uitgave 

toelaat. Alle aanwezigen stemmen in met het verzoek.  

 

f) Input van Barbara over ict/Ixperium op school 

Helaas heeft Barbara afgemeld. Zij stelt voor dat we als OR eens langkomen bij Ixperium. 

Dat wordt dan voor de vergadering in april, want de volgende keer zal Annet 

aanschuiven om meer te vertellen over haar rol als intern begeleider. 

 

In plaats daarvan vragen we Anneke S. om iets meer over haar rol op school te vertellen.  

Of beter: rollen. Ze is bovenbouw coördinator, manusje van alles (printer!) en ‘trouble 

shooter’ van de school. Ze geeft extra begeleiding aan (de leerkrachten van) groep 8 en 

6. Z is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg in de bovenbouw. Ze zit in de commissie 

voor de tussenschoolse opvang. Ze pakt veel samen op met Esther – en vangt ook veel 

voor haar af. Eigenlijk kunnen we wel stellen dat ze betrokken is bij alle schoolzaken van 

bs Brakkenstein en dat al meer dan 20 jaar. Op dit moment is ze bezig met haar Master 

pedagogiek, waarvoor ze praktijkonderzoek moet doen op de school.  

 

g) Eventuele andere zaken vanuit het schoolteam 

- Afscheid van Gemma op woensdag 14 maart. Het is dan ook Nationale Boomplantdag. 

Groep 6,7,8 gaan naar het nieuwe schoolplein om een beukenhaag te planten en Gemma 

mag de laatste plant planten. Er wordt een afscheidslied gezongen. Gemma neemt 

zonder formele receptie afscheid in groep 4 (lokaal Pia) aan het einde van de ochtend. 

Jolein en Anneke kunnen hierbij aanwezig zijn en nemen iets mee namens de OR.  

- Dit jaar wordt opnieuw een Vastendag georganiseerd. Dit is aldus besproken in de 

Kinderraad. Per kind wordt gevraagd 50 cent te doneren voor een goed doel, dat de 

Kinderraad gaat uitkiezen.   
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5. Voortgang werkgroepen 

a) Terugkoppeling Carnaval 

Tip voor de commissie volgend jaar: de brief met de do’s maar vooral dont’s is negatief 

geformuleerd, zeker met het oog op het feest dat Carnaval is.  

 

b) Pasen 

Jolein heeft een gesprek gehad met Anneke S. en Danielle. De groepen beginnen met een 

paasontbijt. Alle groepen pakken dit hetzelfde aan: lootjes trekken wie wat mee moet 

nemen. Kinderen nemen zelf bord en bestek mee. Er worden twee paashazen geregeld 

die eieren uitdelen, langs de klassen. Er wordt een Paasspeurtocht georganiseerd vanaf 

groep 3. Verzoek om medewerking volgt nog.  

 

c) Thema avond 

Mathijs heeft verschillende pogingen ondernomen om de contactpersoon te benaderen, 

maar hij laat niets meer van zich horen…Mathijs gaat op zoek naar een andere kandidaat. 

Misschien kan Barbara (Xperium achtergrond) verder helpen? Mathijs stemt verder af 

met Isabel, om de link naar pesten in het algemeen te houden, zodat de thema avond 

ook interessant wordt voor ouders van jongere leerlingen.  

 

d) Doedag (evt. vraagstuk rondom aansprakelijkheid) 

Omdat de eerstvolgende Doe-dag waarschijnlijk pas georganiseerd wordt in het voorjaar 

van 2019 zullen we dit nu niet bespreken. 

 

e) Avond4daagse 

Werkgroep van Karen, Simone en Judith spreekt af.  

 

 

6. Rondvraag en afsluiting 

 

- Jolein: de gemeente overweegt om de subsidie voor de tennisclinic beschikbaar te stellen 

voor middelbare scholen. Het gesprek hierover loopt nog. Het gaat om de kosten voor de 

trainer. 

 

- Judith: het spontane idee om Martin / Stephan te nomineren voor conciërge van het jaar 

heeft geen verdere uitwerking gekregen.  

 

- Annemiek: Joep heeft twee teams aangemeld voor schoolvoetbaltoernooi en heeft 

daarvoor een kostendeclaratie ingediend. Niemand herkent deze activiteit. Annemiek 

zoekt uit waar het om gaat.  

  

- Algemeen: welke subsidies zijn er mogelijk beschikbaar voor onze activiteiten? Anneke 

en Annemiek pakken het op zich om dit te verkennen. 
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- Karen: Hoe kunnen we komen tot een gezellige activiteit voor MR, schoolteam en OR? 

We werken het idee van een ‘participizza-avond’ uit. Jolein stelt voor dit op de 

tennisbaan te organiseren. Anneke wil meehelpen. We plannen dit op woensdag 23 mei.   

 

Karen dankt iedereen voor zijn inbreng en sluit de vergadering.  

 

 

 

Actielijst 

nr Wat Wie Wanneer 

1 Overdracht schoolreisjes Piet - 

2 Evalueren schoolreisjes in 

schoolteam 

Anneke S. OR-vergadering maart? 

3 Voorzet sponsorbeleid: opgepakt 

door MR? 

Karen z.s.m. 

4 Cadeauwensen Kinderraad Anneke S. OR-vergadering maart? 

5 Uitnodigen Annet vergadering maart 

en Barbara vergadering april 

Judith - 

6 Input jaarverslag  Werkgroepen met 

activiteiten tot nu toe! 

wacht er niet mee tot 

einde schooljaar 

7 Afscheid Gemma Jolein en Anneke 14 maart 

8 Declaratie schoolvoetbaltoernooi  Annemiek - 

9 Subsidies Annemiek en Anneke - 

10 Participizza avond 23 mei Karen, Jolein, Anneke - 

 


