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Verslag OR basisschool Brakkenstein 

Datum:  25 april 2018 

Aanwezig:  Anneke, Saskia, Rosalinde, Sabine, Marieke, Piet (tot 21u), Annemiek, Isabel, Jolein, 

Karen (vz), Judith (verslag) 

Afmelding:  Tamara, Mathijs, Irna, Simone. 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

Karen heet iedereen welkom en stelt de agenda vast.  

 

2. Mededelingen 

- De thema avond voor ouders wordt georganiseerd in de eerste ‘gouden weken’ van het 

nieuwe schooljaar. 

- Esther geeft aan dat we als OR vaak vergaderen, wat prima is, maar het is voor het 

schoolteam een te hoge belasting om telkens aan te schuiven. Een frequentie van 1x per 

6 weken is meer werkbaar. We nemen dit mee in de evaluatie van de werking van de OR 

in de volgende vergadering.  

 

3. Verslag          

Naar aanleiding van het verslag volgen de volgende opmerkingen: 

- Niet Annet schrijft het overdrachtsrapport van groep 8 naar het voortgezet onderwijs – 

maar de leerkracht van groep 8. 

- Het Brede School ondersteuningsteam bestaat uit een vast team van 

schoolverpleegkundige en ambulant begeleider -  en op aanvraag kan een 

maatschappelijk werker aanschuiven of iemand anders vanuit hulpverlening 

- Anneke is de antipest coördinator. 

- Esther heeft adviserende rol in MR en is geen MR-lid. Esther neemt als directeur wel de 

uiteindelijke beslissing.  

 

4. Zaken van / voor het schoolteam 

Vanuit het schoolteam zijn Esther en Anneke S. aanwezig. 

 

a) Staking 

Deze gaat door op woensdag 30 mei. 

 

b) Verhuizing 

De verhuisdagen zijn gepland op 5 en 6 juli en de leerlingen zijn dan vrij. De verwachting 

is dat de reparatie van het dak dan volledig is voltooid. De werkzaamheden zijn gepland 

in week 20 en het is van belang dat het droog weer is. Als onverhoopt de reparatie niet 

kan plaatsvinden in deze week, dan wordt de verhuizing uitgesteld en vervallen de twee 

vrije dagen. Wanneer de verhuizing dan wel gaat plaatsvinden is dan niet duidelijk. De 

school is afhankelijk van de beschikbaarheid van het verhuisbedrijf waaraan de opdracht 

is verstrekt. 
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c) Invulling afscheid oude school 

Dit vindt plaats op woensdag 4 juli. Dan glijden ook de kleuters van groep 2 uit; iets om 

rekening mee te houden.  

 

d) Invulling opening nieuwe schooljaar 

Op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar organiseren we een inloop XL: het 

eerste uur inloop en rondleiding voor alle leerlingen en ouders. Anneke H. en Judith zijn 

aanspreekpunt voor Esther. 

 

e) Wensen cadeau OR  

Schoolteam – nu suggestie planken vervalt - en Kinderraad) 

De wens voor de toonplanken is komen te vervallen, want deze kunnen op een andere 

manier worden bekostigd. Esther geeft aan dat het toch heel gewenst is als er een 

speeltoestel komt op het voorplein, maar dat de financiën daarvoor nog niet rond zijn. 

De begroting is € 10.000,- en de school kan de helft bekostigen. De € 4.444,44 van de OR 

zou heel welkom zijn. Karin brengt dit voorstel daarom direct ter stemming en alle 

aanwezige leden stemmen in. Dit punt stond apart geagendeerd voor deze agenda, maar 

komt hiermee te vervallen.  

 

f) Hoe werkt de (verkiezing van de) Kinderraad? 

De Kinderraad bestaat uit twee leerlingen per groep vanaf groep 5. Per groep worden 

verkiezingen gehouden, hoe dat wordt gedaan verschilt per groep. De zittingsduur is 1 

jaar. Het jaar daarna is een leerling niet verkiesbaar. Daarna is een leerling weer opnieuw 

verkiesbaar.  

 

g) Sportdag begin schooljaar? 

Komend schooljaar zal er niet aan het begin van het schooljaar een sportdag worden 

georganiseerd. Dit heeft te maken met de werkzaamheden die de verhuizing nog met 

zich mee zal brengen en een aantal andere reeds geplande activiteiten tot aan de 

herfstvakantie. Wellicht dat in het schooljaar 19/20 wel aan het begin van het jaar een 

sportdag wordt georganiseerd. 

 

h) Geld inzamelacties 

Er zijn een tiental signalen bij Esther binnengekomen over de hoeveelheid acties waarbij 

geld wordt ingezameld, voor de nieuwe school of andere (goede) doelen. Er zijn ook 

kritische geluiden binnengekomen specifiek over Tekenfund. Esthers ervaring is dat voor 

elke ouder die bij haar persoonlijk een signaal afgeeft er tien ouders zijn die hetzelfde 

denken maar niet naar haar toe komen. Zij neemt de geluiden zeer serieus en wil voor 

volgend jaar goed op een rij zetten welke doelen we als school willen gaan ondersteunen 

en welke acties daaraan gekoppeld worden. 

 

Vanuit de OR geven we mee  om goed te kijken naar de vrijblijvendheid om te geven. 

Tekenfund is heel dwingend, omdat de kinderen hun kunstwerk terug verwachten op de 

te kopen artikelen. Bovendien ben je eigenlijk verplicht om drie afnemers te vinden ook 

al wil je maar één ding kopen. Maar het dwingt ook door de verschillende berichten die 

benadrukken dat de actie ‘mislukt’ als je niet mee doet. Tenslotte zijn de prijzen van de 

producten hoog. 
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Esther neemt het pleidooi van de OR ter harte om haar vaker te gebruiken als klankbord 

als acties en initiatieven overwogen worden.  

 

De vertegenwoordiging van het schoolteam verlaat de vergadering. 

 

 

5. Voorstel formuleren: invulling OR volgend schooljaar 

Volgend jaar blijven aan: Anneke, Isabel, Marieke, Annemiek, Jolein, Mathijs, Irna, Simone en 

Judith. Enkele leden geven hun voorkeur aan om minder frequent te vergaderen. 

Piet en Karen stoppen omdat hun kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan. Saskia, 

Rosalinde en Sabine verlaten de OR maar willen graag een handje helpen bij activiteiten. Van 

Tamara moeten we nog uitsluitsel krijgen. 

Op dit moment geeft niemand aan het voorzitterschap over te willen nemen. Er is wel een 

voorkeur dat de voorzitter uit het midden van de huidige OR komt. Karen is bereikbaar voor 

vragen over de invulling van het voorzitterschap. 

Volgende keer nemen we een definitief besluit over de invulling van de OR volgend 

schooljaar.  

 

 

6. Stand van zaken begroting 

Annemiek geeft aan dat we uitgeven volgens de begroting. Er zijn wat overschrijdingen van 

posten, maar daar staan onderschrijdingen van andere posten tegenover en onder de streep 

zitten we op koers. De begroting voor sporten bleek te laag ingesteld: de begroting wordt 

gemaakt op basis van de declaraties van het vorige jaar en voor sporten kwam in het nieuwe 

schooljaar nog een declaratie binnen. De post moet 450 euro zijn i.p.v. 350 euro.  

De post voor cultuur en kleine benodigdheden (niet zijnde de klassepot) is nog niet 

aangeraakt. Is er geen behoefte of is deze post niet bekend? Karen brengt dit onder de 

aandacht bij Esther.  

 

Als OR innen en beheren we de ouderbijdrage en zorgen voor een correcte besteding ervan. 

Dat doen we op basis van vrijwilligheid en goed vertrouwen. Juridisch heeft de OR geen 

status; we zijn geen rechtspersoon (zoals een vereniging of stichting). Ieder afzonderlijk lis is 

wel een rechtspersoon en dus juridisch aanspreekbaar. Het is goed om eens uit te zoeken 

binnen welk juridisch kader we als OR zouden moeten handelen. Ook om onze keuzes ten 

aanzien van de besteding van de ouderbijdragen beter te beargumenteren.  

De eerste stap hiervoor is om in het OR archief na te gaan wat hierover bekend is. Judith 

zoekt dit na. 

 

7. Voortgang werkgroepen 

a) Sporten/ Koningsdag (Mathijs, Irna, Jolein) 

Er zijn gelukkig genoeg hulpouders om de Koningsdag doorgang te laten vinden. Ook de 

Tennisclinic gaat door. De gemeente subsidieert iets meer dan de helft, de tennisclub 

legt zelf in en dan wordt nog een kleine bijdrage aan de OR gevraagd.  

b) Interne werkgroep: “participizza” avond 23 mei (Karen, Jolein, Anneke) 
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We kunnen terecht op de Tennisclub. We moeten nog iets bedenken voor de kosten. 

Omdat het een interne activiteit is, kunnen we dit niet zomaar uit de ouderbijdrage 

halen.  

 

c) Schoolreisjes (Piet, Sabine, Rosalinde, Simone, Marieke) 

Geregeld volgens plan. 

d) Thema avond (Isabel, Mathijs) 

Op de rol voor volgend schooljaar. 

e) Avond4daagse (Karen, Simone, Judith) 

Loopt, inschrijving is op vrijdag 18 mei. 

f) Uitzoekpunt: mogelijkheden subsidies (Anneke, Annemiek) 

Wat betreft gemeentelijke subsidie kun je enkel doelgericht subsidie aanvragen voor een 

activiteit – en de papierwinkel voor de verantwoording is groot. Zoals het er nu naar uit 

ziet moeten we hier alleen op koersen als er een groot evenement moet worden 

georganiseerd. Sport biedt veel kans op honorering.  

g) Stukjes voor het Jaarverslag. 

Doe dag is binnen! 

 

8. Bedanken hulpouders 

Voorstel van Karen. Dit jaar hebben we op verschillende momenten de leerkrachten in het 

zonnetje gezet. Het is goed om ook alle hulpouders te bedanken voor hun inzet. Karen zou ze 

graag een zonnige ansichtkaart willen sturen met een bedankje. We mogen van school de 

adressen hebben, als ook de schoolstempel wordt gebruikt.  

Praktisch punt is echter hoe we zicht krijgen op de hulpouders. We willen natuurlijk niemand 

vergeten. En is een heel jaar luizenkammen hetzelfde als een keer naar een activiteit rijden?  

Misschien is het dan handiger om álle ouders te bedanken voor hun inzet voor de school – 

hoe groot of klein ook. Zo’n bedankje kan uitnodigend zijn voor ouderhulp volgend jaar. En 

we geven ons zelf als Ouderraad meer een gezicht. We kunnen alle oudste kinderen een 

ansichtkaart meegeven, of dit via de nieuwsbrief communiceren. We nemen volgende keer 

een besluit. 

 

9. Rondvraag en afsluiting 

- Jolein: het bouwdorp is nog op zoek naar mensen die het kernteam willen versterken. Er 

heeft zich nog niemand aangemeld. Jolein bemerkt dat er steeds meer ‘noodoproepen’ 

lijken te zijn. Ouders lijken steeds minder beschikbaar om te helpen.  

We bespreken kort dat: 

o Het belangrijk is dat ouders zien wat het voor hen zelf kan opleveren (belang). 

o Persoonlijk aanspreken beter werkt dan een algemene oproep (al heeft dat nog 

niet gewerkt bij bouwdorp) 

o Je eerder geneigd bent om te helpen als het takenpakket klein is en de 

verantwoordelijkheid verspreid. Dus zoek geen kernteam maar een grote groep 

vrijwilligers 😉. 

o Iedereen graag eens een handje toesteekt, maar niemand zich graag structureel 

wil vastleggen. 

o Telkens de noodklok luiden zijn kracht verliest. 

 

Karen dankt iedereen voor zijn inbreng en sluit het overleg.  
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Actielijst 

 

nr Wat Wie Wanneer 

1 Gang naar nieuwe school oefenen in 

de (verkeers)praktijk 

Irna vraagt na OR vergadering mei 

2 Evalueren schoolreisjes in 

schoolteam (studiedag) 

Anneke S. OR vergadering juni 

3 Terugkoppeling vragen aan MR over 

bespreking sponsorbeleid 

Karen/Judith Na MR vergadering mei 

4 Input jaarverslag  Werkgroepen met 

activiteiten tot nu toe! 

wacht er niet mee tot 

einde schooljaar 

5 Criteria Wat bekostigen we wel en 

wat niet vanuit de OR? 

Voorzet Isabel OR vergadering april 

6 Post cultureel/ benodigdheden 

onder aandacht brengen van Esther 

Karen zsm 

7 Archief nazoeken juridische status 

OR 

Judith OR vergadering mei 

 


