
Ouderraad bijeenkomst 4 april 2022  

 

Aanwezig; Hanan, Priscilla, Britt, Ayla  

Aangesloten; Christel, Ellen (eventmanagers)  

Afwezig; Sabine  

Online aanwezig; Debby  

Notulen van 22 maart is goedgekeurd 

 

Agendapunten;  

 

• Agenda eventmanagers; 

• Informatieavond 20 april; 

• ‘Eindfeest’ dit schooljaar;  

• Waar heeft de school verder de hulp van de OR bij nodig? 

• Sponsor voor Avondvierdaagse  

• Het organiseren van de ouderbijeenkomst  

• Extra punten  

• Datum volgende vergadering.  

 

Opening; Hanan heet haar medegeledingen en aanwezige eventmanagers van harte welkom en gaat 

eerst van start met een korte mededeling. Ze geeft aan dat voorzitter (Sabine) vanwege 

gezondheidsklachten niet aanwezig kan zijn tijdens deze vergadering. Daarom zal zij (Hanan) als 

technische voorzitter tijdens deze vergadering optreden. Ayla zal notuleren.  

 

Agenda eventmanagers;  

Eventmanagers (EM) Christel en Ellen geven aan dat heel wat activiteiten al bepaald en besloten is 

via de oude oudervereniging. Deze zijn op volgorde 22 april koningsspelen (sportdag), 9 mei 

schoolreizen, 31 mei avondvierdaagse en 11 juli afscheidsfeest. De agenda over de activiteiten die 

school zelf organiseert zal Christel naar Priscilla z.s.m. mailen en met OR dit delen. Op deze manier 

kan OR hier om heen hun eigen organisatie inplannen en wellicht aansluiten of hierin mee 

participeren richting ouders. Tijdens het bespreken van aantal activiteiten geeft Hanan aan dat 

ondanks gevoerde gesprekken tussen Sabine (voorzitter OR), Ayla (ondersteunende OR), EM en 

Tineke toch blijkt dat de communicatie richting ouders niet verloopt zoals afgesproken. Christel 

vraagt hierin voorbeelden. Priscilla leest bericht(en) uit Social Schools als voorbeeld, zoals sportdag 

oftewel koningsspelen, dit is voor de OR. Waarom is dit niet gecommuniceerd met de OR? Christel 

geeft aan dat ze het heel lastig vind om hierin een onderscheid te maken en te kunnen bepalen wat 

voor wie nu precies is. Ayla geeft aan dat dit wel besproken en afgesproken is. Er is namelijk tijdens 

een 4 tal (Tineke, Sabine, Christel, Ellen en Ayla) gesprek op 17 maart jl besproken en afgesproken 

dat alle activiteiten wat gefinancierd wordt door ouderbijdrage via OR georganiseerd, 

gecommuniceerd en in samenwerking met eventmanagers hierin informatie/wensen van personeel 

in worden opgenomen en alle activiteiten die school zelf organiseren georganiseerd, 

gecommuniceerd en OR om hulp gevraagd kan worden. Tevens geeft Ayla ook aan dat er geadviseerd 

is richting Management Team (MT) en Tineke dat de communicatie in berichten richting ouders veel 

beter moet. Ouders klagen hierover heel erg. Christel beaamd dit en geeft aan dat deze klacht ook 

bekend is bij ze maar niet begrijpt waar het nou mis gaat. We hebben afgesproken dat alle 

berichtgevingen richting ouders door EM eerst besproken gaan worden met de OR. Dit om de 



communicatie richting ouders te versterken en samenwerking van OR met EM ook richting ouders 

duidelijk te maken. Ayla geeft aan dat zij voor een briefing is geroepen door MT en Tineke om te 

ondersteunen hoe de gewijzigde coronaprotocol het beste gecommuniceerd kan worden, met 

succes. Hierin kan en mag MT nog steeds gebruik van maken zodat de berichtgeving richting ouders 

ook duidelijker wordt. Christel en Ellen beamen dit en vragen hierin hun tijd te gunnen omdat ze hier 

nog erg aan moeten wennen. Hanan geeft aan dat OR zeker hierin hen wilt steunen. Christel vraagt 

zich af wat er gebeurd bijvoorbeeld organiseren van Carnaval waar zij gebruik maken van een 

‘draaiboek’. Wat als zij deze boek overhandigen aan OR maar OR helemaal niet eens is met de inhoud 

van dit, mag en kan de OR hierin wijzigingen inbrengen? Ayla vraagt wat een ‘draaiboek’ is. Christel 

legt uit dat in de ‘draaiboek’ inhoudelijk inzage geeft op de invulling van Carnaval. Ayla geeft aan dat 

de invulling gewijzigd kan worden door OR omdat het een OR aangelegenheid is. Tenslotte gaat OR 

over deze organisatie en invulling hiervan, echter is OR zeer bewust dat er een samenwerking is met 

de EM. Als daarin (in de draaiboek) wensen of adviezen van personeel bijvoorbeeld wordt benoemd 

dan is dit waar OR ook zeer zeker rekening mee zal houden of als Tineke als eindverantwoordelijke 

beslist dat er aantal zaken niet kunnen plaats nemen met gegronde argumenten is dit ook iets waar 

OR rekening moet houden. Normaliter is er geen EM wanneer er sprake is van OR omdat het al 

binnen het school wordt georganiseerd voor en namens ouders/leerlingen. EM is in leven geroepen 

door school destijds omdat er geen ouderparticipatie was. Hierin is er bewust gekozen tijdens het 

oprichten van OR om de EM te behouden. De bedoeling is dat dan de agenda’s, punten en wensen 

vanuit school/personeel door EM, de wensen/punten van ouders/leerlingen door OR samen wordt 

gebracht en door samenwerking georganiseerd en gecommuniceerd kan worden richting leerlingen, 

ouders en personeel. Ellen geeft aan dat ze wel aantal punten erg verwarrend vind en dat ze 

betwijfeld of sommige dingen wel volgens de WMS beleid loopt zoals het benoemd wordt. Ze geeft 

aan dat ze aantal jaren heeft meegedraaid in Medezeggenschapsraad (MR) maar ze zich dit niet in 

kan vinden. Ayla geeft aan dat het wellicht komt door het feit dat MR andere soort bevoegdheden en 

taken heeft dan OR. Die zijn niet te vergelijken want opnieuw OR heeft geen beslisrecht alleen 

adviesrecht. Ellen geeft aan dat ze toch even wilt verdiepen in de WMS hierover. Ayla adviseert om 

eerder de OR reglement door te nemen waarin alle taken, bevoegdheden en plichten van OR 

verduidelijkt en vast is gelegd. Christel geeft aan dat het helder is en een start wilt maken met het 

samen communiceren richting ouders. Dit zal dan over de schoolreisjes gaan. Christel zal een opzetje 

maken en dit mailen richting Priscilla. Christel heeft nog een vraagje m.b.t. notulen van OR. Ze heeft 

een bericht gekregen van Rene (ICT) dat hij het verwarrend zou vinden hoe het nu verloopt. Ayla 

vraagt wat precies de verwarring is. Christel geeft aan dat de OR notulen ook goedgekeurd moet 

worden door MT en/of Tineke. Ayla geeft aan dat OR de enige zijn die hun eigen notulen hoeven 

goed te keuren en dit vervolgens onder hun eigen kopje te delen met de ouders via schoolwebsite. 

Het beleid is dat de notulen na goedkeuring van alle OR geledingen door secretaris van OR verzocht 

wordt aan ICT (waar Hanan de gegevens heeft opgevraagd bij Tineke en ook de mailadres van heeft 

gekregen) om dit te plaatsen onder OR kopje. Christel bedankt voor de opheldering. Ayla geeft wel 

aan dat ze het erg jammer vind dat Rene zelf hierin hen niet heeft aangesproken omdat er wel 

mailverkeer is tussen hem en secretaris van OR. Hanan geeft aan dat er al totaal 3 notulen verzocht is 

aan hem om te plaatsen wat ook netjes is gebeurd. Hanan vraagt aan Ayla wat of Tineke al 

geantwoord heeft op de mail met het verzoek om ook in Social Schools OR een eigen account te 

geven zodat de berichtgevingen naar ouders ook daadwerkelijk door ouders gezien wordt dat het 

vanuit OR afkomt. Ellen adviseert nog om een eigen logo te bedenken voor OR wat herkenbaar wordt 

voor ouders, bijvoorbeeld een tekening van leerlingen. OR vind dit een heel goed idee. Ayla geeft aan 

dat ze nog wachtende is op antwoord van Tineke en haar morgen (5 april) hierover een herinnering 

zal sturen. EM en OR geven aan erg blij te zijn met vele ophelderingen.  

 



 

Informatieavond 20 april;  

 

Christel geeft aan dat onze school wil starten met continurooster. Hierin willen ze graag de meningen 

horen van ouders en hun hierover informeren. De bedoeling is dan op 20 april ouder informeren over 

‘hoe een continurooster’ eruit al zien en hoe ze hierover kunnen stemmen. 5 jaar terug is namelijk 

gestemd hierover waarvan uitslag niet bekend van is. Er is toen afgesproken dat er om 5 jaar 

opnieuw door ouders gestemd zou worden en die tijd is er nu. Hanan vraagt hoe zij de manier van 

stemmen dan voor zich zien. Christel geeft aan dat ouders voor avondvierdaagse op school zullen zijn 

voor het inschrijven en dat ze dan gelijk ook kunnen stemmen over continurooster. Ayla vraagt hoe 

het dan gaat voor de ouders die er niet zijn voor het inschrijven voor avondvierdaagse. Christel geeft 

aan dat zij apart kunnen stemmen. Ayla geeft aan dat de MR nog hierover moeten instemmen. Er 

moet nog vele verduidelijkingen komen waar Tineke nog mee bezig is. Wanneer dit is gebeurd kan er 

pas geïnformeerd en verzocht worden voor stemmen door ouders. Het zou erg verwarrend en 

zinloos zijn voor iedereen als de belangrijke punten niet worden opgelost waardoor er geen 

instemming wordt gegeven door MR en hierdoor de continurooster niet van start kan gaan. Advies is 

dan om echt even af te wachten op de wat MR hierover beslist. Daarna kan er opnieuw gezamenlijk 

beraad worden hoe we invulling kunnen geven richting ouders en hun mening hierover. Ayla 

adviseert wel om de stemmen van ouders ouderwets via uitnodiging van 2 dagen met bepaalde 

tijdstip in de aula te organiseren, ouders formulieren invullen, OR ouders die de formulieren in 

ontvangst nemen de namen noteren van ouders zodat we zeker zijn dat er rechtvaardig gestemd 

wordt. Ayla zal OR en EM op de hoogte houden en op tijd hierover berichten.  

 

‘Eindfeest’ dit schooljaar; 

 

Priscilla geeft aan dat deze gefinancierd wordt door oudervereniging en samen met EM ook 

georganiseerd. Hanan geeft aan dat OR graag hierin wilt helpen. Christel geeft aan dat dat erg prettig 

is en hierover meer gecommuniceerd zal worden via Priscilla.  

 

Waar heeft de school verder de hulp van de OR bij nodig?;  

 

Hanan vraagt aan EM voordat ze de vergadering verlaten of er zaken/punten zijn waarin OR hen nog 

kan helpen. Christel geeft aan dat er heel wat is afgesproken en dat het voor nu goed is. Hanan 

vraagt aan EM of er nog vragen zijn. Ellen geeft aan dat ze graag de jaarplanner van OR zou willen 

hebben en Christel sluit zich aan bij de vraag van Ellen. Ayla geeft aan dat OR bewust heeft gekozen 

om even geen jaarplanner te maken omdat er veel zaken zijn die opgepakt moet worden na 2 jaar 

geen ouderparticipatie is geweest. De bedoeling is wel om begin nieuwe schooljaar dat een 

duidelijke jaarplanner komt van OR. Zodra dat er is zal dit gedeeld worden met EM.  

 

EM neemt afscheid van OR bijeenkomst om 20.45u.  

OR gaat verder met hun eigen agendapunten. 

 

Sponsor voor avondvierdaagse;  

 

Britt geeft aan dat zij Albertheijn (AH) heeft benaderd en via mail te horen zal krijgen wat zij hierin 

willen betekenen. Echter moet wel de aantal aanmeldingen bekend zijn. Dus antwoord op vraag wat 

wilt AH sponseren kan pas beantwoorden worden zodra aantal leerlingen bekend zijn. Priscilla geeft 

aan dat zij Lidl heeft benaderd en ook moet wachten op antwoord hoeveel leerlingen er mee zullen 



doen. Britt geeft aan dat een ouder graag wilt sponseren, zij zelf (Britt) ook namens haar en haar 

echtgenoot eigenbedrijf. Ayla geeft aan dat zij ook zal sponseren namens haar eigen bedrijf. Hanan 

geeft aan dat het heel erg belangrijk is dat er afgesproken wordt wat de sponsorgeld is per kind zodat 

en alle extra dingen die er gegeven worden dat het vrijblijvend is. Dit is alleen voor mensen die 

individueel willen sponsoren (excl. winkels dus). Er wordt afgesproken dat het 1 euro per kind wordt. 

Er zal hierover gecommuniceerd worden richting ouders, wellicht dat er meerdere ouders willen 

sponsoren. De geld die over kan blijven na sponsoren zal gelijk in ouderbijdrage pot gestort worden 

zodat er extra ruimte wordt gecreëerd om weer leuke activiteiten voor onze leerlingen te kunnen 

organiseren. Debby geeft aan dat ze zij bericht afwacht op haar verzoeken richting 

pannenkoekenhuis en Bubblebar.  

 

Het organiseren van de ouderbijeenkomst;  

 

Hanan vraagt aan Ayla wat de stand van zaken is richting ouderbijeenkomst. Ayla adviseert om even 

de eindresultaat af te wachten rondom de continurooster. Dan kan de OR dit ook meenemen in hun 

ouderbijeenkomst. OR is hiermee eens.  

 

Extra punten; Hanan vraagt of er extra punten zijn. Er zijn geen extra punten.  

 

Volgende OR bijeenkomst; Dinsdag 19 april is de volgende OR bijeenkomst vastgelegd.  

 

Hanan beëindigd de OR bijeenkomst om 21.40u 


