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Verslag Ouderraad basisschool Brakkenstein 

Datum:  1 oktober 2018  

Aanwezig:  Annemiek Kruijssen, Irna Hertel, Jolein Rademakers, Marieke Arts, Anneke Heerkens 
(vz), Judith Bos (verslag) 

 

1. Opening 
Anneke H. heet iedereen van harte welkom. Voor deze bijeenkomst is ook de nieuwe 
directeur Johan Storms uitgenodigd, maar hij is helaas verhinderd en zal de volgende keer 
aanschuiven. Vanuit het schoolteam schuift Anneke S. aan. Er zijn enkele aanvullingen onder 
punt 4, de bespreekpunten met het schoolteam. 
 

2. Mededelingen 
a) Vastgestelde begroting naar MR 

Alle negen leden van de Ouderraad hebben ingestemd met de begroting voor dit 
schooljaar. Deze is ter instemming voorgelegd aan de MR. Zoals bekend is de OR een 
informeel netwerk; instemming door de MR als formeel schoolorgaan geeft iets meer 
juridische zekerheid.  
 

3. Verslag + actielijst 29 september 2018         
Het verslag wordt vastgesteld.  
 
Actielijst: we zullen de klassenouders in ieder geval de beschikbare schriftelijke informatie 
sturen en hen vragen of er dan nog behoefte is aan een bijeenkomst. We hebben daarvoor 
de lijst met mailadressen nodig. Anneke S. zal hierin voorzien.  
Verder de vraag aan Anneke S. om door te geven wie vanuit het schoolteam participeert aan 
welke OR-werkgroep. Zoals bekend voert de OR haar activiteiten uit onder de 
verantwoordelijkheid van de school en daarom is een directe lijn vanuit school naar de OR-
werkgroep nodig.  
 
 

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

Troef heeft met de kinderen een hele leuke middag verzorgd en het weersgoden waren 
ons goed gezind. De formele opening in de avond was ook geslaagd. De open dag heeft 
veel wijkbezoekers getrokken.   
 

b) Evaluatie verkeer 
De verkeersregelaars zijn onlangs weer geweest. In de regel verloopt alles goed. 
Aandachtspunten zijn:  
- Veel ouders gebruiken de personeelsparkeerplaats, met het kleine hekje als toegang 

tot het schoolplein. Dat is niet gewenst.  
- Het pad achter de school is (nog) geen voetpad. Dat wordt door sommige ouders wel 

verondersteld en kan verwarring geven.  
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c) Privacy (AVG-vorderingen school) 

Staat geagendeerd voor de studiedag. We wachten af wat daar uit komt. 
 

d) Nieuwsbrief: lay-out en verjaardagen kinderen 
We constateren dat de nieuwsbrief een meer zakelijk karakter heeft gekregen, door de 
sobere lay out. En de verjaardagskalender wordt gemist – ook door de kinderen! Anneke 
S. bekijkt of hij weer terug kan.   
 

e) Bewegingsonderwijs, concrete invulling voor gemiste gymlessen 
Vanuit de OR wordt aangedrongen op een meer concrete invulling van 
bewegingsactiviteiten voor de gemiste gymlessen. Dat is er nu niet. Een extra buiten 
speelmoment is te vrijblijvend. Er moet tevens gekeken worden naar beweging in school 
als het weer buiten bewegen niet toe laat.  Anneke S. geeft aan dat dit ook wordt 
besproken op de studiedag. 
 

f) Groen op het schoolplein/ schooltuin 
Er zijn ouders die het schoolplein graag groener zien en de mogelijkheden willen bekijken 
voor bijvoorbeeld moestuintjes, een wens die ook is geuit door de kleuterjuffen. Anneke 
S. benoemt als heel praktisch voorbehoud dat er behoorlijk wat vrijwillige inzet nodig is 
van (groot)ouders om ook in weekenden/ vakanties de tuintjes te helpen onderhouden. 
Vanuit de OR zouden we graag zien dat de mogelijkheden toch verder worden 
onderzocht. Anneke H. gaat samen met Els Rommes (MR) kijken naar 
subsidiemogelijkheden vanuit de gemeente Nijmegen.   
 

g) Luizenkammen 
Er heerst onverminderd veel hoofdluis. Irna Hertel en Saskia Buys zijn aanspreekpunten 
voor de leerkrachten om het luizenkammen te coördineren; Anneke S. wordt gevraagd 
dit te benadrukken in het team. 
 

h) Schoolreisjes 
Eerder kondigde Anneke S. aan dat met het schoolteam de schoolreisjes zouden worden 
geëvalueerd en dat er mogelijk een alternatieve invulling aan het huidige programma kan 
worden gegeven. Anneke S. verduidelijkt dat het kan gaan om een (schoolbreed) feest, of 
andersoortige excursies naar meer lokale bestemmingen zoals het Afrikamuseum en 
Orientalis. Vanuit de OR geven we aan dat op basis van inhoudelijke argumenten 
uiteraard samen kan worden gekeken naar wijzigingen in het huidige programma. We 
benadrukken dat de beschikbare financiën geen overweging mogen zijn, want de 
schoolreisjes worden volledig gefinancierd uit de ouderbijdrage.  
Voor komend schooljaar zijn er in ieder geval geen wijzigingen in de schoolreisjes.  
 

i) Tarcisius school  
Naar aanleiding van een incident waarbij een Tarcisius leerling met drie personen werd 
vastgehouden – en waarvan meerdere kinderen van onze school getuige waren – vragen 
we ons af in hoeverre de leerlingen zijn geïnformeerd over het speciaal onderwijs van 
Tarcisius en wat dit betekent voor de leerlingen op die school. Anneke S. geeft aan dat de 
hogere groepen zijn geïnformeerd, bijvoorbeeld op het moment van het 
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schoolvoetbaltoernooi tussen Brakkenstein en Tarcisius. De lagere groepen zijn hier nog 
niet over geïnformeerd. De OR vraagt hier aandacht voor.   
 

j) Bericht over thema avond 
Er hangen posters om de thema avond aan te kondigen. Het is goed als hierover ook in 
de nieuwsbrief een bericht komt en dat Anneke S. nog een mail verstuurd naar ouders. 
Isabel/ Mathijs zorgen voor een tekst. We bespreken ook nog de mogelijkheid om een 
brief met een aanmeldstrookje mee te geven aan leerlingen. Ouders kunnen zicht 
opgeven bij Anneke S. 

Anneke S. verlaat onder dankzegging van de voorzitter en de leden de vergadering. 

 

5. Werkgroepen 
 
a) Doe-dag 

De Doe-dag gaat helaas niet door voor de hogere groepen. Annemiek heeft wil graag 
opvragen onder ouders waarom zij niet aanmelden. We vermoeden dat het komt omdat 
het de vrijdagmiddag voor de herfstvakantie is; wellicht gaan mensen op vakantie. 
Verder zijn de kleuters in de middag vrij. Wellicht niet handig voor ouders die ook 
kinderen in de hogere groepen hebben. School heeft toegezegd een evaluatie richting 
ouders op te pakken. Het zou mooi zijn als in het voorjaar, op 22 maart, toch nog een 
Doe-dag georganiseerd kan worden voor de hogere groepen. 
 

b) Boekenweek 
Er zijn enkele ouders (buiten de Ouderraad) die de opening van de Boekenweek invullen. 
‘Kom erbij’ van Kinderen voor Kinderen wordt geoefend in de klassen, speciaal voor de 
opening van de Boekenweek.  
 

c) Sinterklaas 
De voormalige Sint en zijn Pieten zijn niet meer beschikbaar. De suggestie aan de 
werkgroep is om contact te leggen met het Sinterklaascomité van de wijk Brakkenstein. 
Er is al langer een wens vanuit de wijk om de Sint en het verhaal meer in één lijn te 
brengen met school.  
 

d) Kerst  
Irna kan niet bij de kerstviering zijn op 20 december. Ze kan wel het nodige doen in de 
voorbereiding, maar er zijn ook handen nodig voor op de dag zelf. Irna polst nog Sabine, 
Rosalinde en Saskia, die vorig jaar mee hebben georganiseerd en hebben aangegeven dit 
jaar wederom beschikbaar te zijn voor hand- en spandiensten. Oproep ook aan de OR 
leden om zich beschikbaar te houden voor deze middag/avond.  
 
 

6. Terugkoppeling kascontrole 
De kascontrole commissie bestond uit Cisca Gerritsen en Simone Willemse (ouders) en Hans 
Peperpamp (schoolteam). Zij hebben de inkomsten en uitgaven voor schooljaar 2017-2018 
gecontroleerd en geaccordeerd.  
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7. Inhoudelijk en financieel Jaarverslag      

Beide verslagen worden vastgesteld en komen beschikbaar op de website van de OR.  
 

8. Dag van de Leraar  
5 oktober is de Dag van de Leraar. Het logo van de Dag van de Leraar is een appeltje, het 
symboliseert ‘kennis groei en ontwikkeling’. Anneke en Marieke bakken daarom donderdag 
appelflappen voor het schoolteam.   
 

9. Rondvraag en afsluiting 
- Om Johan welkom te heten op school zorgen we voor een leuk kaartje namens de OR 

voor op zijn bureau, als hij begint na de herfstvakantie. Annemiek regelt een kaartje. 

Anneke dankt voor ieders inbreng en sluit het overleg. 

 

nr Wat Wie Wanneer 

1 1. Lijst met e-mailadressen 
klassenouders 

2. Lijst met taakverdeling 
schoolteam OR-activiteiten 

Mailen naar 
ouderraad@bsbrakkenstein.nl 

Anneke S.  zsm 

2 Informatiedocument naar 
klassenouders en inventariseren 
behoefte bijeenkomst 

Judith Als e-mailadressen 
bekend zijn (zie 1) 

3 Mogelijkheden subsidie groener 
schoolplein/ schooltuintjes 

Anneke H (met Els 
Rommes) 

zsm 

4 Wervende tekst over Thema avond 
aanleveren bij Anneke S. voor 
verzending naar ouders 

Isabel/ Mathijs zsm 

5 Appelflappen schoolteam Marieke en Anneke H Voor 5 okt 

6 Kaartje voor Johan Annemiek 22 okt 

 


