
Verslag  Ouderraad basisschool Brakkenstein 

Datum:  29 augustus 2018  

Aanwezig OR:  Annemiek Kruijssen, Irna Hertel, Isabel Smit, Jolein Rademakers, Simone Peeters, 
Mathijs Gerrits, Anneke Heerkens (vz), Judith Bos (verslag) 

 

1. Opening 
Anneke heet iedereen welkom. Nicole A. en Anneke S. schuiven aan namens het schoolteam 
tot en met agendapunt 4. Marieke Arts heeft zich afgemeld. 
 

2. Mededelingen 
a) Stand van zaken financieel / inhoudelijk jaarverslag 2017-2018 

Het financiële overzicht van 2017-2018 is gereed voor kascontrole. Annemiek is nog op 
zoek naar één ouders en naar één teamlid. Anneke S. zal een naam doorgeven aan 
Annemiek. Na kascontrole wordt het goedgekeurde financiële verslag bij het inhoudelijk 
jaarverslag gevoegd. Voor het inhoudelijk jaarverslag moeten enkele werkgroepen nog 
een korte tekst aanleveren (bij Judith), over welke activiteiten zijn ondernomen en met 
welke resultaat. 

b) Situatie Karen 
Er is een kaart gestuurd namens de OR naar Karen en John om hun een hart onder de 
riem te steken. Simone en Judith stellen hun bezoek aan John, om hem te bedanken als 
sponsor voor de Avondvierdaagse, uit tot het moment dat Karen weer contact zoekt. 
 

3. Verslag 19 juni 2018          
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Mathijs zorgt ervoor dat het op de website komt.  
 

4. Zaken van/voor het schoolteam 
a) Terugblik opening schooljaar  

Er wordt positief teruggeblikt op de ochtend: de muziek van de harmonie, het 
doorknippen van het lint en de roze koeken voor de kinderen. Evenwel werd het 
voorstellen van het schoolteam, en zeker de nieuwe leerkrachten, door meerdere ouders 
gemist.  
 

b) Binnengekomen op- en aanmerkingen (gebouw, verkeer, enz.) 
Vanuit het schoolteam: 
- Kleuters gaan nu via het kleuterplein naar binnen en naar buiten. Dat is niet handig 

voor ouders die ook kinderen in de hogere groepen hebben. Er is een kleine 
aanpassing gedaan, dat ouders met kinderen in groep 3 óók via de voorkant naar 
binnen en buiten komen.  

- Verder geven de kleuterjuffen aan dat ze nu te weinig zicht hebben op het 
‘afleveren’ van hun leerlingen bij hun ouders. Daar is geen apart plein meer voor. De 
suggestie wordt gedaan om alleen de kleuterouders op het plein te laten wachten en 
de andere ouders op het pad.  



- Het kleine hekje bij de parkeerplaats van de school (voor de leerkrachten) moet dicht 
zijn, want anders gaan kinderen met hun fiets langs de auto’s het plein op en af. 

Vanuit de ouders: 
- Er staat nergens duidelijk aangegeven of het pad achter de school een 

voetgangerspad is. Ofwel: mag je er nou wel of niet fietsen? Vervolgvraag is of en 
hoe je hierop wil handhaven. 

- De algemene indruk is dat de voetgangers en fietsers geen last hebben van auto’s. 
Ouders die met de auto hun kind brengen en halen parkeren veilig en op afstand.  
Het is wel opgevallen dat de verkeersregelaar ruimte maakt voor kinderen om over 
te steken. Een vriendelijk gebaar, maar daar leren ze niet van hoe ze moeten omgaan 
met de situatie in de praktijk. 

 
c) Officiële opening 20 september 

Troef organiseert workshops voor alle groepen. In de middag is een voorstelling voor alle 
ouders, ter ere van de opening van de nieuwe school. Verschillende ouders hebben bij de 
leden van de OR aangegeven dat een donderdagmiddag een onhandig moment is. 
Anneke S. geeft aan dit spijtig te vinden maar dat het onmogelijk is een moment te 
vinden waarop iedereen kan.  
 

d) Bijeenkomst klassenouders? 
Vanuit de historie wordt dit georganiseerd door de OR, met aanwezigheid vanuit het 
schoolteam. Er is nu nog niets gepland, maar het zou wel handig zijn om iets te 
organiseren aansluitend op een reeds geplande bijeenkomst. Er is een 
informatiedocument voor (nieuwe) klassenouders, dat zou in ieder geval gedeeld kunnen 
worden. Dat document staat ook op de website van de OR. Daar is ook een lijst te vinden 
van geschikte klasse uitjes.   
 

e) Ingekomen brief bewegingsonderwijs 
De OR heeft een afschrift van een brief ontvangen van een ouderkoppel dat een warm 
pleidooi doet voor meer bewegingsonderwijs in het algemeen en het terugkeren van de 
gymlessen op de donderdag in het bijzonder. Nicole geeft aan dat de school reeds in 
gesprek is met deze ouders. En geeft aan dat er meer ouders, maar ook kinderen, het 
jammer vinden dat er vooralsnog niet op donderdag wordt gegymd in de gymzaal. De 
situatie zal er echter niet door veranderen. Er wordt een zo goed mogelijk alternatief 
gezocht in (zoveel mogelijk) buitenactiviteiten. Nicole geeft aan dat de MR is 
geïnformeerd met dit besluit. Er zijn geen vragen over gesteld.  
 

f) Open dag 22 sept 
Er komen posters bij de middenstand te hangen en groep 8 gaat flyeren in de wijk. Niet 
alleen de school, ook de KION zal open zijn.  

Nicole en Anneke S. verlaten de vergadering. 

 

 



5. Visiedocument 2018-2019        
Het visiedocument wordt vastgesteld (met nadien de toevoeging van de bijlage met de 
indeling van de werkgroepen). 
We besluiten nu niet actief te werven voor de Ouderraad, maar mochten ouders willen 
deelnemen dan is dat mogelijk. Er is ruimte voor 15 leden; we zijn nu met 9. Vanaf januari 
moeten we wel actief gaan werven. Volgend schooljaar zal in ieder geval Mathijs ons gaan 
verlaten omdat zijn dochter naar de brugklas gaat.  
 

6. Begroting  
a) Korte toelichting  

- Er is budget vrijgemaakt voor Troef (opening school). 
- Post culturele uitjes is verlaagd, omdat telkens niet meer dan 100 euro per groep is 

gebruikt en groep 8 maakt geen gebruik van dit budget (vanwege alle andere 
activiteiten). 

- De post kleine materialen is vorig jaar niet gebruikt, dat komt waarschijnlijk door de 
herintroductie van de klassenpot. Alle leerkrachten zijn daar blij mee! Post kleine 
materialen is nu ingezet om de begroting sluitend te maken. 

- De klassenpot is niet in elke groep opgegaan. Het restant budget stroomt terug naar 
de OR kas; dat hoeft niet als de leerkrachten van elkaars klassenpot gebruik maken 
(met onderlinge toestemming). 

- De post onvoorzien vervalt; de begroting hoort dekkend te zijn. In feite is het 
overschot (want ‘spaargeld’ is geen juiste term) de post onvoorzien. 

- De begroting voor sport is naar boven bijgesteld; in 2017-2018 was de begroting 
gestoeld op een incomplete declaratie van 2016-2017. 

Alle aanwezigen stemmen in met de begroting. Marieke is het negende lid dat nog moet 
instemmen (volgens onze besluitvorming). Annemiek neemt contact op met Marieke. De 
begroting is dan vastgesteld door de OR en kan dan ter vaststelling door naar de MR.  

 

7. Werkgroepen 
a) Indeling   

De taakverdeling binnen het schoolteam is nog niet bekend. 

Activiteit Schoolteam OR 
Opening schooljaar  Judith, Anneke 
Doe-dag  Annemiek, Jolein 
Kinderboekenweek  Isabel (contactpersoon naar 

groepje Yvette) 
Sint  Simone (en Romayke) 
Kerst  Irna (met in de achterban 

Sabine, Rosalinde, Saskia) 
Carnaval  Marieke, Annemiek, Anneke 
Pasen  Jolein, Isabel 
Schoolreisjes  Simone, Marieke 



Sporten (sportdag)  Irna, Jolein 
Avondvierdaagse  Simone, Judith 
Hoofdluis  Irna 
Verkeer  Irna, Anneke 
Thema avond   Isabel, Mathijs 
   

       

Voor de Doedag zijn de eerste acties al uitgezet.  

8. Bijstellen website / maken groepsfoto 
Mathijs actualiseert de website. We maken de volgende keer de foto (aan het begin van de 
vergadering!), die kan dan op de website en in de nieuwsbrief.  
 

9. Rondvraag en afsluiting 
- Als het gaat om het signaleren van hoofdluis, dan zorgt de werkgroep (Irna en Saskia) 

er voor dat het schoolteam wordt geïnformeerd. De school moet vervolgens de 
communicatie verzorgen naar de bso’s.   

- Wat betreft de AVG (gebruik persoonsgegevens) zorgt Mathijs voor een disclaimer 
voor de OR website. School regelt het voor school. Als het gaat om het gebruik van 
foto’s met leerlingen, zal de school moeten verhelderen of en welke foto’s we 
kunnen gebruiken. Ouders worden hiernaar gevraagd op het  moment dat een 
leerling wordt ingeschreven. 

Anneke dankt iedereen voor zijn inbreng en sluit het overleg.  

 

 

nr Wat Wie Wanneer 

1 Iemand vanuit schoolteam 
participeert in kascontrole OR 

Anneke S zsm 

2 Vastgesteld verslag op de website Mathijs zsm 

3 Informatie klassenouders Anneke/Judith zsm 

4 Vastgestelde begroting naar MR ter 
vaststelling 

Annemiek/ Judith Na akkoord Marieke (9e 
stem) 

5 Actualiseren website  Mathijs zsm 

 


