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Verslag Ouderraad basisschool Brakkenstein 

Datum:  13 mei 2019 

Aanwezig:  Annemiek Kruijssen, Jolein Rademakers, Marieke Arts, Mathijs Gerrits, Simone 

Peeters, Romayke Schoffelen, Anneke Schouten (schoolteam), Anneke Heerkens (vz), 

Judith Bos (verslag) 

 

 

1. Opening en mededelingen 

Anneke heet iedereen welkom. Isabel heeft zich afgemeld omdat ze niet lekker is, we wensen 

haar beterschap! Rianne Stunnenberg is er vandaag bij omdat ze overweegt om bij de 

Ouderraad te komen. 

 

2. Verslag vorige vergadering + actielijst    

- Inloop groep 7 en 8 worden vanaf volgend schooljaar weer gepland. 

- Praktisch verkeersexamen vanaf volgend schooljaar voor groep 7 – en dan mag groep 8 

eenmalig ook meedoen. 

 

    

3. Bespreekpunten met het schoolteam 

a) Terugblik op activiteiten: sportdag, Pasen  

Sportdag: Verschillende sporten zijn aangeboden, de indruk is dat de kinderen het heel leuk 

hebben gehad. Het was goed georganiseerd. Heel volledige informatie naar de ouders toe. 

Geslaagde dag! 

Pasen: hulpouders waren niet allemaal hetzelfde voorbereid, dat gaf enige verwarring, maar 

daar hebben de leerlingen niets van gemerkt. De opzet was prima en Isabel heeft het 

draaiboek al verder verfijnd. Het was prachtig weer (zeker in vergelijking met vorig jaar!) en 

de paashaas kwam langs; wat wil je nog meer.  

b) Voortgang project vergroening schoolplein   

Jeroen Bendemacher schuift hiervoor aan. De subsidie aanvraag is de week voor de 

meivakantie bij Provincie ingediend. Er is inmiddels aanvullende informatie gevraagd – en 

gegeven. Het ontwerp is enigszins aangepast, er komt een klimparcours in plaats van bult 

zand met een glijbaan. Het is nu wachten op akkoord van de subsidie aanvraag. Als dat 

akkoord er is, dan is het benodigde materiaal snel voorradig en kunnen we van start met de 

realisatie. Om de arbeidskosten te drukken hebben we de vrijwillige inzet van ouders (en 

kinderen 😉) nodig. De inschatting is dat het om 3 à 4 dagen zal gaan. Het zal voor en na de 

zomervakantie nodig zijn om er aan te werken; beplanting bijv. na de zomervakantie. Tips 

voor het werven van ouders zijn:  

- Via klassenouders 

- Iets leuks van maken, met koffie en broodjes 
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- Mogelijkheid om je kinderen mee te nemen, dus bijv. dingen uitwerken op de 

natuurspeeltuin 

- Mogelijkheid om mét de kinderen werkzaamheden uit te voeren 

- Goede coördinatie van de werkzaamheden 

- Doedag voor bovenbouw aan het begin van het schooljaar gebruiken 

De noodzakelijke voorwaarde om de parkeerplaats beschikbaar te hebben blijkt niet 

realistisch. Ook al zou het formeel wel mogen om de parkeerdruk te verleggen, is het nu niet 

tactisch naar de bewoners rondom school. 

Tip van Romayke: we moeten direct onderhoud mee plannen, bijv. onkruid wieden en 

planten onderhouden. Al moet dat niet primair de taak zijn van ouders! 

Jeroen zal dit project trekken en zal als de subsidie er is zorgen voor een planning. 

c) TSO, stand van zaken 

N.a.v. rondvraag punt vorige vergadering: Er zijn extra mensen geworven, dus het tekort aan 

vrijwilligers is iets teruggedrongen, maar het is niet duidelijk of dat voldoende is. Volgende 

week is er weer TSO vergadering. Dan moet dat helder worden. Hoe meer vrijwilligers er zijn, 

hoe meer mogelijkheden er zijn voor de kinderen tijdens het overblijven. Wellicht is het 

mogelijk om te komen tot een ‘invalpool’ van ouders die sporadisch kunnen inspringen (bijv. 

bij veel uitval door ziekte). 

d) Kinderraad 

Anneke S. had aangegeven dat de samenstelling van de Kinderraad van vorig jaar voor dit 

schooljaar ongewijzigd blijft. Ook omdat er nog een activiteit met Tarcicius op stapel stond, 

die vorig jaar is bedacht. Het is echter stil rondom de Kinderraad; wanneer komt deze weer 

bij elkaar? Anneke S. geeft ruiterlijk toe dat ze er simpelweg niet aan heeft gedacht, 

natuurlijk ook omdat er zoveel andere dingen spelen. Ze belooft beterschap en zal de 

Kinderraad weer bij elkaar roepen. 

 

4. Werkgroepen          

a) Avondvierdaagse 

De inschrijving is gedigitaliseerd en is nu geopend. De ouderhulp voor de rustposten is zo 

goed als rond voor de 10 km, terwijl voor de 5 km nog veel ouders nodig zijn. Iedereen polst 

in zijn netwerk. Simone checkt nog de klassenouders van de lagere groepen. Anneke S. geeft 

aan dat zij in ieder geval bij de finish wil meehelpen medailles uitdelen en ze vraagt na in het 

team wie er mee gaat. Judith gaat in overleg met juf Nicole K. kijken wat vanuit school aan 

voorbereidingen getroffen kan worden. Er zijn in ieder geval nog inklapbare tafels nodig. 

Mogelijk heeft Irna er twee.  
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b) Voortgang Schoolreisjes 

Zoals bekend is alles geregeld. Pia was betrokken vanuit schoolteam voor 3/4/5, dat is 

overgedragen naar Hans. Danielle is betrokken voor 7/8. De factuur van de bussen komt na 

de schoolreisjes. Het is goed als er een personenauto mee gaat, voor onverhoopte situaties. 

Dat wordt via Hans en Danielle geregeld. 

c) Luizenkammen  

Simone Willems gaat Irna helpen met de coördinatie. De laatste keer, na de meivakantie, 

bleek de hele school luisvrij. Idee is om bij het eerste kammoment na de zomervakantie een 

korte instructie te geven, vooral aan nieuwe ouders (van de kleuters). 

d) “Participizza” = bites, borrels en gezelligheid 

Woensdag 22 mei vanaf 19.00 uur op school. Uitgenodigd zijn alle leden van het schoolteam, 

MR-leden, Trudy namens de TSO en OR-leden. Het schoolteam zorgt voor een drankje, OR-

leden verzorgen een hapje.  

e) Opening nieuwe schooljaar 

Anneke S. bespreekt met Mandy wat een handige aanpak is. Bijv. of de harmonie wordt 

uitgenodigd. Het schoolplein kan hoe dan ook door de OR met slingers worden versierd, voor 

een feestelijke aftrap van het  nieuwe schooljaar.  

Anneke s. verlaat de vergadering. 

 

5. Samenstelling Ouderraad schooljaar 2019/2020 

Irna, Isabel en Mathijs gaan de OR verlaten. Rianne overweegt sterk om deel te nemen. Ze is 

van harte welkom! Iedereen blijft ogen en oren open houden, om nieuwe leden te werven. 

Het handigste is om ouders te werven vanuit de kleutergroepen; zij hebben immers nog een 

hele basisschool carrière voor de boeg. 

Aan het begin van het nieuwe schooljaar gaat een bericht naar ouders (via social schools) om 

gelegenheid te bieden om bij de OR te komen. Alleen voor kleuters en groep 3 wordt nog een 

informatieavond aan het begin van het schooljaar georganiseerd, het is een idee om vanuit 

de OR daar te werven, als dat nodig is. 

 

6. Agendapunten volgende (en laatste) OR vergadering 

- Evaluatie werking Ouderraad en samenwerking schoolteam 

- Jaarverslagen verzamelen 

- Thema avond nieuwe schooljaar 

We spreken om 19.00 af bij BUUR (uiteraard op eigen kosten). 
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7. Rondvraag en afsluiting 

- Romayke: woensdag as. 8.15 uur gaat de tuinploeg weer aan de slag. Hulp is welkom! 

- Mayke gaat met pensioen. Het is nog niet duidelijk wanneer haar afscheid is, maar we 

willen vanuit de OR dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan.  

Anneke dankt iedereen voor zijn inbreng en sluit het overleg.  

 

ACTIELIJST 

nr Wat Wie Wanneer 

1 Planning activiteiten t.b.v. realisatie 

groen schoolplein 

Jeroen Na toekenning subsidie 

2 Kinderraad bijeen Anneke S zsm 

3 Hulpouders zoeken voor rustposten 

Avondvierdaagse 

allemaal zsm 

4 Instructie luizenkammen Via Irna 1e kammoment na de 

zomervakantie 

5 Helderheid over aanpak opening 

nieuwe schooljaar 

Anneke S. / Mandy Voor zomervakantie 

6 Zoeken naar nieuwe OR leden (we 

hebben er minimaal nog 1 nodig) 

Allen Voor start nieuwe 

schooljaar 

    

 


