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Verslag  Ouderraad basisschool Brakkenstein 

Datum:  22 januari 2019 

Aanwezig:  Annemiek Kruijssen, Isabel Smit, Jolein Rademakers, Marieke Arts, Mathijs Gerrits, 
Simone Peeters, Romayke Schoffelen, Anneke Heerkens (vz), Judith Bos (secr) 

Afmelding:  Irna Hertel 

 

1. Opening en mededelingen 
Anneke H heet iedereen welkom, in het bijzonder Romayke die de Ouderraad weer wil 
komen versterken. We starten de bijeenkomst met de presentatie over de vergroening van 
het schoolplein. 
 

2. Inrichting schoolplein 
Toelichting van Jeroen Bendermacher en Koen Schilders over de plannen voor vergroening 
en verfraaiing van het schoolplein. Zie Powerpoint Presentatie in de bijlage. 
 
De werkgroep bestaat nu uit: Anneke S en Nicole A vanuit schoolteam, Koen en Jeroen vanuit 
ouders en Peter (van de natuurspeeltuin ‘Avontuurlijk spelen’) als leverancier. 
Koen ziet goede kansen om de provinciale subsidie binnen te halen. Deze subsidie wordt 
beschikbaar gesteld als aan de voorwaarden wordt voldaan en als de subsidiepot nog niet 
leeg is. Enig doorpakken is daarom wel gevraagd, want hoewel het een ruime 
subsidieregeling is, willen we niet het risico lopen dat de pot leeg is. 
 
Voorwaarde voor uitvoering van de huidige plannen is dat het deel van het schoolplein waar 
nu wordt gevoetbald (met het kleine goaltje) wordt verplaatst naar parkeerterrein. De 
bestemming ‘parkeren’ blijft van kracht, al kan er naar eigen inzicht vanuit school ruimte 
worden gemaakt om te voetballen op dit stuk. Anneke S geeft aan uitgebreid te hebben 
nagevraagd of schoolpersoneel kan parkeren in de garage van Aqua Viva of De Veste, maar 
dit is helaas niet mogelijk. Een alternatief is nog de parkeerruimte aan het begin van de 
Pastoor Wichersstraat, aan de zijkant van de kerk. Deze plekken zijn van en voor de paters, 
maar vooral anderen parkeren hier. Jolein en Anneke H gaan uitzoeken of dit een oplossing 
biedt en kijken ook naar andere alternatieven. We moeten in ieder geval voorkomen dat 
parkeerdruk wordt afgewenteld in de wijk, met mogelijke onvrede hierover als gevolg. Jolein 
en Anneke H leggen hun bevindingen terug bij Anneke S. 
 
De begroting zit met de huidige opzet nog €1520,- boven budget. Waar mogelijk kunnen 
onderdelen in het plan een alternatieve en daarmee minder kostbare invulling krijgen. 
Bijvoorbeeld door ouderhulp in de uitvoering. Verder wordt aan de Ouderraad gevraagd of 
zij een bijdrage kan leveren. School gaat ook een bijdrage leveren en heeft daarin afgestemd 
met Kion en de TSO.  
 
Volgende stap is om met kinderen en leerkrachten in gesprek te gaan om het plan te 
verfijnen, zodat de subsidie aanvraag kan worden ingediend. Jeroen vraagt aan Anneke S en 
Nicole A is om dit zo snel mogelijk te organiseren.  
 
We danken Jeroen en Koen voor de presentatie en de uitleg. 
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3. Verslag + actielijst         

Het verslag wordt vastgesteld. Wat betreft de Actielijst: het SMT bespreekt nog de 
herintroductie van de inloop in groep 7 en 8. 
 

4. Bespreekpunten met het schoolteam 
Vanuit het schoolteam is Anneke Schouten aanwezig. Zij constateert vooraf dat er vragen via 
de Ouderraad worden gesteld, die rechtstreeks aan de schoolleiding kunnen worden gesteld. 
Anneke H geeft aan dat we ouders altijd meegeven met signalen naar het schoolteam te 
stappen, maar daarnaast vinden we dat deze signalen ook op de OR vergadering aan de orde 
moeten komen. Zeker als meerdere ouders een signaal hebben afgegeven, als signalen 
vragen om een bredere kijk en/of als signalen aanleiding zijn om een overstijgend probleem 
te bespreken. 
 
a) Situatie Johan, interim directeur, werving nieuwe directeur (?) 

Er is geen nieuws over Johan, anders dan dat hij wordt behandeld. Mandy is er ter 
vervanging van Johan en er is vooralsnog geen sprake van het werven van een nieuwe 
directeur. Mandy zal de volgende keer aanwezig zijn bij de Ouderraad vergadering.  
 

b) Korte terugblik / evaluatie: 
- Sint  

De werkgroep kijkt terug op een goed verloop. De samenwerking met de ‘nieuwe’ 
Sint en pieten vanuit het wijkcomité is goed bevallen. Natuurlijk zijn er altijd 
aandachtspunten:  

o Punt van discussie blijft altijd waarom school niet meedoet met het verhaal 
van het NPO Sinterklaasjournaal. Anneke S. geeft aan dat de 
(kleuter)leerkrachten graag zelf een verhaal maken; dat sluit altijd goed aan 
op de kinderen en het bijt niet met wat kinderen op het Sinterklaasjournaal 
zien. 

o Wat pieten betreft hebben een aantal ouders geklaagd over het ontbreken 
van roetveegpieten. De pieten hadden gouden oorringen in terwijl in het 
verleden het standpunt was ingenomen pieten hiervan te ontdoen. Het is 
van belang dat de schoolleiding een helder standpunt inneemt (geen 
discussie aanzwengelt) wat zij verwacht van pieten, zodat aspirant pieten in 
de toekomst hierop kunnen anticiperen. Het is goed om dit standpunt in de 
aanloop naar 5 december te delen naar ouders. 

o Er was nog geen ‘routine’ als het gaat om de beweging van de Sint en de 
leerlingen (met hun ouders) in het nieuwe gebouw.  

o Het budget is licht overschreden vanwege nieuwe aanschaf van materialen, 
maar dat is tevens een investering voor de komende jaren.  

o Een aantal ouders heeft de wens geuit om de meer hippe Sinterklaasliedjes 
via de muziekinstallatie te laten spelen, in plaats van de harmonie te vragen. 
Dat geluid draagt verder en de muziek sluit beter aan.  
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- Kerst 

Voor de eerste keer in deze nieuwe opzet kijken we terug op een geslaagde viering. 
De verbinding tussen school en Aqua Viva en het kerkje heeft goed uitgepakt. 
Anneke S geeft aan overwegend positieve reacties van ouders te hebben ontvangen, 
maar ook hier zijn verschillende verbeterpunten genoteerd. Onder meer:  

o Voorkomen rijvorming, bijv. bij het maken van de foto en het kinderkoor in 
de kerk.  

o Meer activiteiten buiten, op het plein zelf.  
o Het was overal vrij donker (kinderen en ouders raakten elkaar kwijt) en het 

was niet helemaal duidelijk wat je waar kon doen. 
o De bedoeling is dat ouders met kinderen activiteiten ondernemen, maar er 

waren ook ouders die hun kinderen alleen maar lieten rondrennen. 

Wat betreft de voorbereidingen en het opruimen constateert Romayke dat er veel te 
weinig ouderhulp was; bovendien was er geen coördinatie op het geheel. We stellen 
dat volgend jaar minimaal drie ouders vanuit de OR betrokken moeten worden bij de 
kerstwerkgroep en dat er vroegtijdig moet worden ingezet op het persoonlijk 
benaderen van hulpouders. 

c) Vervanging bij (langdurig) ziekte: hoe is dat geregeld? 
Aanleiding is het wegvallen van Pia in groep 4/5 en het zoeken naar vervanging. Wat is 
het protocol van de school? Hoe werkt de flexibele pool binnen de stichting? Wordt er in 
uiterste nood gewerkt met lesbevoegde ouders? Anneke S geeft aan dat zojuist een 
protocol is opgesteld. Dat zal worden gedeeld met de ouders, waarschijnlijk via de 
nieuwsbrief.  
 

d) Vorderingen AVG-beleid: wanneer beschikbaar voor ouders? 
School is daar nu mee bezig. Ouders krijgen binnenkort een formulier waarin wordt 
uitgelegd hoe school omgaat met persoonsgegevens en waar naar goedkeuring wordt 
gevraagd voor het gebruik ervan.  
 

e) Voortgang structurele oplossing bewegingsonderwijs? 
Als een groep 1x per week gymles heeft in de sportzaal, dan wordt de tweede beweegles 
ingevuld op school of buiten in de nabijheid van school. Hoe die les wordt ingevuld is aan 
de leerkracht. Deze gang van zaken is in het begin van het schooljaar gepresenteerd als 
tussenoplossing, maar krijgt nu een structureel karakter. De OR vraagt om dit expliciet te 
communiceren naar ouders. 
 

f) Mogelijkheden voetbalcourt op bijv. parkeerplaats? 
Zie punt 2, inrichting schoolplein. 
 

g) Praktisch verkeersexamen? (naast theoretisch)  
Anneke S geeft aan dat alle basisscholen in Nijmegen meedoen met het praktisch 
verkeersexamen (groep 7) en dat daarmee de kans groot is dat onze school ook weer 
mee gaat doen.  
 

h) Nieuwe Kinderraad?  
De huidige Kinderraad blijft dit jaar aan, met verse aanvulling vanuit groep 5.  
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i) Aandachtspunt: TSO uitnodigen bij schoolactiviteiten 

De vrijwilligers van de TSO willen graag uitgenodigd worden voor bepaalde activiteiten 
(bijv. kerst), vanuit hun betrokkenheid bij de school. Dit zou ook een manier kunnen zijn 
voor ouders om de TSO krachten te leren kennen – en ze zouden zelfs een handje mee 
kunnen helpen. We spreken af dat Trudy de nieuwsbrief standaard ontvangt vanuit 
school, zodat zij dit kan doorspelen naar de vrijwilligers.  

= Afvaardiging schoolteam verlaat de vergadering = 

 
 

5. Werkgroepen          
a) Tweede thema avond? 

We willen vasthouden aan één goed georganiseerde thema avond vanuit de OR per jaar, 
dus we zetten in op een volgende thema avond na de zomervakantie. Suggestie: 
mindfulness voor kinderen. 

b) Voortgang Schoolreisjes 
DippieDoe en Toverland zijn geboekt. De offertes voor de bussen zijn aangevraagd bij de 
betere maatschappijen.  

c) Carnaval   
Op 23 januari komt de werkgroep bij elkaar voor de eerste voorbereidingen. 

d) Doedag  
Deze vindt plaats voor groep 4 t/m 6 op woensdag 20 maart as.  

e) Sportdag / Koningsdag  (12 april) 
Jolein, Irna en Mathijs vragen na bij de werkgroepleden vanuit het schoolteam of er weer 
een sportdag wordt georganiseerd op de atletiekbaan en of mee wordt gedaan aan het 
Koningsontbijt (dit ging vorig jaar mis in de planning). 

f) Paasviering (19 april) 
Het idee is om het plan van vorig jaar in te zetten, met een speurtocht voor alle groepen. 

g) Avondvierdaagse  (4 / 7 juni) 
Dit start met contact met de sponsor; wordt binnenkort gepland.  

Oproep Judith: Denk aan stukjes voor jaarverslag! 

 
6. Rondvraag en afsluiting 

Romayke sluit zich graag weer aan bij de OR. Meteen een praktisch punt: de mand met 
gevonden voorwerpen puilt uit. Het voorstel is om bij iedere inloop de inhoud van de mand 
op het podium te leggen. Vooraf kan evt. een bericht worden gestuurd naar ouders, om 
verloren items mee te nemen. Wat niet wordt opgehaald, wordt weg gedaan. 

 

Volgende keer besteden we aandacht aan het werven van nieuwe OR leden en aan de 
tussenstand van de begroting.  

Anneke H dankt iedereen voor zijn inbreng en sluit het overleg. 
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ACTIELIJST 

nr Wat Wie Wanneer 

1 Inloop groep 7 en 8 herintroduceren Anneke S zsm 

2 In kaart brengen alternatieven 
parkeren schoolteam 

Anneke H en Jolein Zsm, uitkomst naar 
Anneke S 

3 Onderzoeken ruimte voor 
ouderbijdrage herinrichting 
schoolplein 

Annemiek Volgende OR vergadering 
(bespreken van evt. 
voorstel) 

4 Protocol vervanging bij ziekte Anneke S Zsm in nieuwsbrief 

5 Nieuw formulier en uitleg hoe 
school omgaat met privacy 

Anneke S ? 

6 Ouders informeren over structurele 
oplossing bewegingsonderwijs 

Anneke S Zsm in nieuwsbrief 

7 TSO (Trudy) aansluiten op 
nieuwsbrief 

Anneke S zsm 

8 Stukjes voor het jaarverslag naar 
Judith 

Werkgroepen Sint en 
Kerst 

zsm 

    

    

 


