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Verslag  Ouderraad basisschool Brakkenstein 

Datum:  20 maart 2019 

Aanwezig:  Annemiek Kruijssen, Irna Hertel, Isabel Smit, Jolein Rademakers, Marieke Arts, 

Simone Peeters, Romayke Schoffelen, Anneke Heerkens (vz), Judith Bos (verslag) 

 Schoolteam: Mandy Gerardu, Anneke Schouten 

Afmelding:  Mathijs Gerrits 

 

1. Opening en mededelingen 

Anneke heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder Mandy die voor het eerst 

aanschuift. Mathijs heeft zich afgemeld.  

 

2. Verslag vorige vergadering + actielijst       

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Wat betreft de acties: 

- Morgen besluit het SMT over de herintroductie van de inloop in groep 7 en 8. 

- Info over hoe school omgaat met privacy volgt in de volgende nieuwsbrief. 

- Bewegingsonderwijs: het is zeer waarschijnlijk dat het volgend schooljaar gaat 

veranderen. De insteek is om het ‘oude’ gymprogramma weer te gebruiken: om 8.15 u 

starten in de gymzaal en stoppen om 11.45 uur. Dit betekent dat desbetreffende 

leerlingen direct om 8.15 u verzamelen bij de gymzaal – en er iets van de pauze af gaat 

om weer terug naar school te lopen. Logistiek is dit een uitdaging, maar de leerlingen 

kunnen dan wel weer 2x in de week gymen. 

- Herinnering aan de betreffende werkgroepen om de stukjes voor het jaarverslag aan te 

leveren! 

 

3. Bespreekpunten met het schoolteam 

a) Terugblik Carnaval en Doe-dag 

Carnaval in het nieuwe schoolgebouw is als heel prettig ervaren. Het feest in Roomsch 

Leven met prinses Anita was een succes. Kinderen voor wie het carnavalsfestijn te veel 

prikkels geeft, blijven op school. Zij hebben meegeholpen de carnavalsversiering op te 

ruimen.   

De Doedag voor de middenbouw was vandaag en is goed verlopen. Veel ouders hadden 

zich gemeld met een activiteit. De opsplitsing voor onder-, midden-  en bovenbouw 

wordt door iedereen als prettig ervaren. De bovenbouw is dit schooljaar nog niet aan de 

beurt geweest. Omdat de tweede helft van het schooljaar voor groep 7 en 8 altijd erg 

druk zijn, is het idee om de Doedag voor de bovenbouw aan het begin van volgend 

schooljaar te organiseren. De Doedag voor onder- en middenbouw volgen dan later in 

het schooljaar. 
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b) Voortgang project vergroening schoolplein 

Anneke en Jolein hebben over een kleine periode het aantal vrije parkeerplekken in de 

Past. Wicherstraat geïnventariseerd. Er zou ruim voldoende parkeergelegenheid zijn voor 

schoolpersoneel. Hiermee zou de huidige parkeerplaats bij tijd en wijle of wat vaker 

gebruikt kunnen worden om te voetballen – en daarmee betrokken kunnen worden in 

het plan om het schoolplein te vergroenen. Er heeft overleg met de Wijkraad 

plaatsgevonden; zij dringt aan op een aanpassing van de bestemming van de huidige 

parkeergelegenheid. De zorg is dat dit weer onrust geeft in de wijk: de onderwerpen 

verkeersstromen en parkeerdruk gaven veel gedoe bij de nieuwbouwplannen van de 

school.  

Het advies van de Stichting St. Josephscholen is daarom om vooralsnog het parkeren niet 

te verplaatsen. Bovendien is de beschikbaarheid van de huidige parkeergelegenheid niet 

noodzakelijk om toch de plannen voor een groener schoolplein door te zetten (wat 

oorspronkelijk werd gecommuniceerd). 

 

Er wordt in ieder geval subsidie aangevraagd bij Provincie Gelderland. Daarvoor moeten 

nog wat puntjes op de i worden gezet, als het gaat om enkele technische vraagstukken. 

De subsidie vraagt om een deel co-financiering. School heeft gevraagd of de Ouderraad 

hier een deel in kan bijdragen. Vanuit KION en de TSO zal een bijdrage van ieder 1000 

euro worden geleverd. De Ouderraad heeft besloten hetzelfde bedrag bij te dragen.  

 

c) Gaan we weer een “Participizza” organiseren? 

Vorig jaar is vanuit de OR een avond georganiseerd om de banden tussen de (nieuwe) OR 

met het schoolteam en de MR te verstevigen en om meer te leren over wie wat doet en 

waarvoor verantwoordelijk is. Anneke en Mandy geven aan dat een dergelijke 

bijeenkomst gewenst is, maar dan geheel gericht op informeel samenzijn en elkaar als 

leden van de verschillende gremia beter leren kennen. Jolein en Marieke pakken dit op 

en richten op een bijeenkomst eind mei.  

 

d) Praktisch verkeersexamen? 

De intentie is om dit weer te introduceren. Dit besluit wordt ook morgen in het SMT 

genomen. Mandy geeft aan dat het de vraag is of het allemaal nog lukt voor dit 

schooljaar.  

 

 

4. Werkgroepen          

 

a) Sportdag / Koningsdag - 12 april 

Vanuit het team zijn ouders benaderd om sportclinics te organiseren. Er zijn geen ouders 

nodig voor begeleiding van de middenbouw en bovenbouw. Voor de kleuters wel, 

daarvoor zetten de betreffende leerkrachten de lijnen uit. Wat het Koningsontbijt 

betreft: dat schijnt behoorlijk karig te zijn. We doen er als school niet aan mee. Een week 

later wordt wel in alle groepen het paasontbijt georganiseerd.  
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b) Paasviering - 19 april 

We beginnen met een paasontbijt. Er komt weer een speurtocht en er zijn paashazen 

gecharterd 😉.  

 

c) Avondvierdaagse - 4 / 7 juni 

Sponsoring is geregeld bij de Glasambulance. We willen het inschrijven/ betalen gaan 

digitaliseren via inschrijven.nl. Het verzoek aan de school is om de werkgroep de 

betreffende dagen gebruik te laten maken van de ruimte en faciliteiten die de school 

biedt. Bijv. versnaperingen voorbereiden en spullen klaarzetten in het Multilokaal. Fijn 

als Martin / Stephan mee kan helpen koffie zetten. Mandy wil dit regelen en kijkt wat 

mogelijk is. Vanuit het schoolteam zijn Karen en Nicole K. aanspreekpunt.  

 

d) Voortgang Schoolreisjes 

De onderbouw gaat traditiegetrouw naar de Leemkuil, de middenbouw naar Dipidoe en 

de bovenbouw naar Toverland. De bussen voor midden- en bovenbouw zijn geregeld bij 

Leenders. 

 

e) Luizenkammen  

We hebben nieuwe kammen. Op dit moment zijn alle leerlingen luisvrij. Saskia Buys helpt 

Irna met het coördineren, maar zij gaat hier helaas mee stoppen. Er wordt dus een 

nieuwe coördinator gezocht. Veel ouders in de OR kammen zelf. Irna zorgt ervoor dat dit 

verzoek meegaat in de nieuwsbrief. 

 

5. Tussenstand begroting 

Toelichting door Annemiek: de begroting loopt in principe op koers. De hogere uitgave voor 

Sinterklaas is in overleg gegaan (en is investering voor komende jaren). De Kerstwerkgroep 

geeft aan dat nog facturen volgen. De factuur voor de bus voor de schoolreisjes wordt 

doorgestuurd.  

 

6. Samenstelling Ouderraad schooljaar 2019/2020 

We kijken alvast naar de invulling van de OR volgend schooljaar, om af te wegen 

of en hoeveel nieuwe ouders we moeten werven. Mathijs verlaat de OR omdat zijn dochter 

de school verlaat. Irna geeft aan te stoppen als OR-lid, maar ze wil wel de coördinatie van het 

luizenkammen op zich blijven nemen. Mogelijk stopt ook Isabel. 

We hebben afgesproken dat de OR uit minimaal 9 leden moet bestaan. Als Mathijs, Irna en 

Isabel stoppen, komen we uit op 7 leden. We spreken af dat we via-via twee ouders erbij 

zoeken, zodat de OR met 9 leden kan starten in het nieuwe schooljaar. Dus actiepunt voor 

iedereen om nieuwe ouders te werven. Jolein heeft een mogelijk geïnteresseerde. Het zou 

mooi zijn als een nieuw lid het websitebeheer op zich kan nemen! 

Aan het begin van het schooljaar doen we een bericht uit om alle ouders de mogelijkheid te 

geven lid te worden van de OR. We hebben afgesproken dat de OR uit maximaal 15 leden 

kan bestaan; er is dus nog ruimte. 
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7. Rondvraag en afsluiting 

- Romayke wil graag namens de OR een kleine attentie aan Martin geven, die aan het 

herintreden is. Dat vindt iedereen een goed idee. We constateren dat (nog) niet is 

gecommuniceerd over het traject van Martin – en hoe hij de komende periode wordt 

vervangen. Anneke zal Mandy vragen dit te verhelderen in de nieuwsbrief. 

- Romayke maakt zich zorgen over het personeelstekort bij de TSO en vraagt zich af hoe 

we vanuit de OR kunnen helpen. Overigens was bij de meeste leden niet duidelijk dat er 

sprake is van zo’n ernstig tekort. Anneke zal namens de OR een bericht met onze zorg 

naar het bestuur van de TSO uitdoen en daarbij ook navragen hoe we vanuit de OR 

zouden kunnen helpen in dit vraagstuk. Ze neemt Anneke S. mee in dit signaal. 

Anneke dankt iedereen voor zijn inbreng en sluit het overleg.  

 

ACTIELIJST 

nr Wat Wie Wanneer 

1 Inloop groep 7 en 8 herintroduceren Anneke S Afhankelijk van besluit 

SMT 21 maart 

2 Info over hoe school omgaat met 

privacy 

Mandy / Anneke S Nieuwsbrief 22 maart 

3 Doe dag planning boven-, midden- 

en onderbouw volgend schoojaar 

Werkgroep Doedag Voor einde huidig 

schooljaar 

4 Organiseren ‘Participizza’ Jolein en Marieke Eind mei 

5 Besluit praktisch verkeersexamen Mandy / Anneke S Afhankelijk van besluit 

SMT 21 maart 

6 Groen licht voor gebruik ruimtes / 

faciliteiten school t.b.v. A4D 

Mandy Volgende OR vergadering 

(13 mei) 

7 Nieuwe OR leden werven in je eigen 

netwerk 

Iedereen Voor begin volgend 

schooljaar 

8 Uitnodiging om lid te worden van de 

OR 

Anneke/ Judith Eerste nieuwsbrief 

volgend schooljaar 

9 Verhelderen traject Martin/ 

vervanging concierges 

Anneke vraagt Mandy zsm 

10 Signaal zorg personeelstekort TSO/ 

vraag wat we kunnen doen vanuit 

OR 

Anneke  zsm 

 


