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Verslag  Ouderraad basisschool Brakkenstein 

Datum:  15 november 2018  

Aanwezig:  Isabel Smit, Mathijs Gerrits, Annemiek Kruijssen, Irna Hertel (va. 2030 u), Jolein 
Rademakers, Simone Peeters, Marieke Arts, Anneke Heerkens (vz), Judith Bos 
(verslag) 

Schoolteam:  Johan Storm en Anneke Schouten 

 

1. Opening en mededelingen 
Anneke heet iedereen welkom, in het bijzonder Johan. Er zijn geen verdere mededelingen.  
 

2. Verslag + actielijst         
We lopen de actielijst na en het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

3. Bespreekpunten met het schoolteam 
 
a) Proces voor keuze Ouderportal  

Bij zijn start viel het Johan direct op wat een gedoe het was om de nieuwsbrief te verzenden 
en om in te tekenen op oudergesprekken. Er is een snelle slag gemaakt voor de keuze van 
Social Schools als geschikte ouderportal voor onze school. Ouders zijn niet betrokken bij die 
keuze, wat Johan achteraf betreurt. Hij ziet de Ouderraad wel als een klankbordgroep voor 
de uitrol en het gebruik van Social Schools.  

Op dit moment heeft van 82% van de leerlingen de ouders een account. Het streven is 
uiteraard 100%, om de ouderportal zo volledig mogelijk in te richten en te gebruiken. Het is 
niet duidelijk waarom de andere ouders nog niet zijn aangemeld.  

Binnen de omgeving van Social Schools kunnen ouders berichten naar elkaar sturen. Je kunt 
als ouders zelf bepalen welke persoonsgegevens zichtbaar zijn voor andere ouders. Op dit 
moment kan alleen het onderwijspersoneel alle ouders (bijv. van een groep) een bericht 
sturen. We geven Johan mee dat het handig is als de klassenouders dat ook kunnen.  

Johan stelt verder voor om een groep Ouderraad aan te maken, met een account Ouderraad 
Brakkenstein, zodat van daaruit met ouders kan worden gecommuniceerd.  

 

b) Vorderingen AVG  

Vanuit de Ouderraad wordt aangegeven dat er behoefte is aan privacy beleid: een 
verheldering in de schoolgids en/of op de website, zodat ouders weten hoe de school 
omgaat met persoonsgegevens. 

Binnen de omgeving van Social Schools is privacy in ieder geval gewaarborgd. Johan 
participeert in een bovenschoolse werkgroep op dit thema; er moet nog heel veel gebeuren. 
Wordt vervolgd. 
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c) Inrichting schoolplein: groen, grootte, fietsenrekken en voetbalmogelijkheid  

Het schoolplein is splinternieuw, maar kent nu al verbetermogelijkheden. Het plein wordt als 
klein ervaren, onder meer omdat het oorspronkelijke speeltoestel van de kleuters midden in 
staat en de fietsen veel ruimte innemen. Er is te weinig voetbalgelegenheid en er is 
nauwelijks groen. Deze signalen komen van ouders en kinderen.  

Vanuit Aqua Viva is aangegeven dat de parkeergarage beschikbaar is om te voetballen. We 
zouden deze ruimte ook kunnen gebruiken om de auto’s van het schoolpersoneel te 
parkeren, zodat de parkeerplaats vrijkomt voor een voetbalkooi. Johan betwijfelt of de 
parkeerruimte daarvoor kan worden aangewend, omdat parkeerruimte voorwaarde is voor 
het neerzetten van een nieuw gebouw. Hij kijkt na of de bestemming kan wijzigen; zo ja, dan 
is verder overleg mogelijk.  

Wat betreft het groen op het plein: er is een provinciale subsidieregeling waarbij € 17.500 
kan worden aangevraagd (als 75% cofinanciering). Wellicht kunnen we ook nog iets doen met 
Actie Steenbreek? Het uitzoeken van subsidiemogelijkheden stond al op de actielijst van de 
Ouderraad i.s.m. de MR (Anneke H. en Els R.) 

 

d) Extra ouderbijdrage groep 8: waarvoor wordt deze gebruikt? 

De Ouderraad draagt €1150,- bij aan musical en kamp voor groep 8. Er wordt daarnaast een 
extra bijdrage aan ouders gevraagd. Anneke S. licht toe: de bijdrage wordt gebruikt voor het 
kamp. Als er geld overblijft wordt het besteed aan het eindfeest van groep 8 (incl. de borrel 
voor de ouders). De bijdrage is €35,- en als nodig kunnen ouders zich wenden tot Stichting 
Leergeld. Het gaat om totaal om ca. €900,-. Waar de bijdrage van de Ouderraad wordt 
gecontroleerd door de kascontrole, gaat dat niet op voor die € 900,- maar iedereen vindt het 
netjes als dat wel zou gebeuren. Wellicht door een klassenouder.  

 

e) Inloop groep 7 en 8? 

De inloop voor groep 7 en 8 is verdwenen, maar in het kader van ouderbetrokkenheid vindt 
iedereen het een goed idee om ze terug te laten keren. Het verzoek van de ouders is om de 
dagen waarop de inloop wordt gepland telkens te wisselen. 

 

4. Toelichting TSO 
Els Meulendijks (voorzitter) komt toelichten hoe de TSO werkt en welke ontwikkelingen er 
zijn.  

Het overblijven op school is ondergebracht in de Stichting Tussen Schoolse Opvang. Het 
bestuur wordt gevormd door Els (voorzitter), Sjoerd van de Broek (penningmeester) en 
Ninian Gerritsen (secretaris). De stichting heeft één medewerker in dienst, Trudy, die de 
dagelijkse coördinatie verzorgt.   
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Het bestuur vergadert regelmatig samen met school. Dan schuiven Anneke S. en Johan aan. 
Het team bestaat volledig uit vrijwilligers. Een pedagogische achtergrond is niet nodig, wel 
een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).  

Met de verhuizing van de school komt de TSO voor nieuwe uitdagingen te staan. Groep 7 en 
8 worden nu opgevangen op het buitenterrein van Aqua Viva. Het is geen ideale plek door 
het ontbreken van goede afbakening en de aanwezigheid van hondenpoep.  De 
Natuurspeeltuin heeft eigenlijk dezelfde beperkingen en is bovendien ver(der) lopen (bijna 
net zo ver als de sportvelden van Brakkenstein). Er wordt nog gezocht naar een alternatief.  

De leerkrachten hebben formeel pauze tijdens het overblijven. De TSO is dan 
verantwoordelijk. De afspraak is dat leerkrachten niet op de groep eten, maar dat gebeurt nu 
vaak wel, ook omdat sommige leerkrachten grip op de groep willen blijven houden 
gedurende het overblijven. Dat moet eigenlijk niet nodig zijn. Hier wordt nog een overleg 
binnen het schoolteam aan gewijd.  

Vragen vanuit de Ouderraad:  

- Hoe worden vrijwilligers geselecteerd? Er is een gesprek met Trudy en er moet een VOG 
verklaring worden overlegd.  

- Kan het mogelijk worden om digitaal je kinderen aan te melden voor overblijven? Dat 
gaat Els uitzoeken. 

- Is het mogelijk meer informatie te krijgen over het team TSO, bijv. een overzicht van 
namen en foto’s? Dat gaat Els bespreken met de vrijwilligers.  

- Hoe wordt omgegaan met pesten? Het anti-pestprotocol van de school is leidend. Trudy 
is voor de vrijwilligers het aanspreekpunt voor de vrijwilligers als er sprake is van meer 
structureel persten tijdens het overblijven. Zij heeft uiteraard hierover contact met de 
school.  

 
We benadrukken het belang van communicatie over de TSO naar ouders en danken Els voor 
haar toelichting. 
 
 

5. Werkgroepen 
 
a) Thema-avond (terug- en vooruitblik) 

Het was een geslaagde avond. Er zijn een aantal suggesties genoemd voor een volgende 
thema avond. Het is nog niet duidelijk wanneer we die plannen. Als we gaan voor 2x per jaar 
dan moet er een meer gestructureerde aanpak en agenda komen. We twijfelen of de 
behoefte er is, ook omdat bijv. de bso’s ook een jaarlijkse thema avond organiseren.  
Onderwerp van gesprek volgende vergadering.  

 

b) Sinterklaas 

De Sint die ook de wijk bezoekt, zal ook de school bezoeken. Er wordt gekeken of ook de 
Pieten betrokken kunnen worden i.s.m. het wijkcomité.  
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Er is geen link tussen het verhaal van de Sint van het Sinterklaasjournaal op tv en op school. 
Ouders pleiten hier wel voor, als is het alleen maar dat eraan wordt gerefereerd. Het 
Sinterklaasjournaal wordt immers wel gekeken.  

 

c) Kerst  

De opzet voor dit jaar is anders dan de voorgaande jaren. Het thema is: samen. Geen 
kerstdiner, maar een lampionnentocht aan de overkant met en bij Aqua Viva. Op 
verschillende plekken wordt iets ingericht: een koortje, kinderen die muziek maken, verhalen 
vertellen, chocomel drinken, enz. Het idee is dat de kinderen dit samen met de ouders doen, 
van 16.30 tot 18.00 uur. Ideeën zijn welkom! Mogen naar Irna. Een tip is: check hoe het is 
geregeld op de Goffertboerderij.  

Anneke S. geeft aan dat de dag erna mogelijk een kerstontbijtje in de klas georganiseerd kan 
worden.  

 

d) Doedag 

Bespreken we de volgende keer. 

 

6. Rondvraag en afsluiting 
 
- Mathijs verlaat de Ouderraad volgend jaar. Het is goed om te beseffen dat we met zijn 

vertrek een nieuw lid nodig hebben, zodat we met (minimaal) 9 ouders blijven. Ook goed 
om na te denken wie websitebeheer gaat overnemen.  

- De Kinderraad wordt na de kerst gewisseld. 

Anneke dankt iedereen voor zijn inbreng en sluit het overleg.  

Actielijst 

nr Wat Wie Wanneer 

1 Bekijken mogelijkheden Social 
Schools: Ouderraad moet berichten 
kunnen sturen naar ouders en 
Klassenouders moeten berichten 
kunnen sturen naar hun groep 

Johan zsm 

2 Nakijken mogelijkheden andere 
bestemming parkeerplekken 

Johan zsm 

3 Mogelijkheden subsidie groener 
schoolplein/ schooltuintjes 

Anneke H (met Els 
Rommes) 

zsm 

4 Inloop groep 7 en 8 herintroduceren Johan/ Anneke S zsm 
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