
 
 
 

 

 
Notulen vergadering ouderraad 27 juni 2017/ MF 

 

Notulen Ouderraad 

 
Datum:  Dinsdag 27 juni 2017 

Aanvang:  20.00 uur 

Locatie:  De Hoeve  

 

Aanwezig:  Bram Gerards, Jeroen van der Woerd, Roos Brans, Anneke Waslander, 

Nancy de Graaff, Jolanda van Leijenhorst, Marlies Franken 

 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

Bram heet de aanwezigen van harte welkom. Agenda blijft ongewijzigd.  

 

2. Notulen  

De notulen van de vorige vergadering zijn nog niet verstrekt aan Nancy en 

zodoende nog niet vastgesteld/ definitief. De betreffende notulen zullen a.s.a.p. 

aan Nancy worden verstuurd.  

  

    3. Mededelingen vanuit school (Nancy) 

 Huisvesting: 

Sinds afgelopen januari is aan De Hoeve gevraagd mee te denken over een nieuw 

te bouwen complex, locatie manifestatieveld. In dit gebouw zullen verschillende 

organisaties, waaronder basisschool De Hoeve, een plek krijgen. Logischerwijs 

heeft dit gevolgen, ook voor de inrichting en infrastructuur van het centrum.  

 

De haalbaarheid inclusief een financiële analyse voor dit plan wordt momenteel 

door verschillende partijen onderzocht en in kaart gebracht. 

 

Eind september zal aan zowel ouders, omwonenden, geïnteresseerden, etc. een 

presentatie worden gegeven over de visie, de voortgang, het 

haalbaarheidsonderzoek, etc. Bij deze presentatie zal onder andere ook de 

gemeente aanwezig zijn.  

 

Zowel het team als de MR zijn afgelopen week geïnformeerd over de 

nieuwbouwplannen. Aanstaande donderdag zullen de ouders middels de 

nieuwsbrief op de hoogte worden gesteld.  

 

Als gevolg van (en tevens ten behoeve van) de verkenningsfase van de nieuwbouw 

is de geplande renovatie van het huidige schoolgebouw van De Hoeve met een jaar 
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uitgesteld. Het recht op renovatie (vanuit de gemeente Nijkerk) blijft 

vanzelfsprekend behouden. Binnen een jaar zal duidelijk zijn welke koers zal 

worden gevaren. Mocht nieuwbouw niet haalbaar zijn dan zal de eerder 

uitgedachte renovatie alsnog worden ingepland en uitgevoerd. 

 

Schooleinddag 

Dinsdag 4 juli zal de schooleinddag plaatsvinden. Deze dag zal ook in het teken 

staan van het afscheid van Monique. De feestelijke dag zal worden gestart met 

een viering voor Monique.  

 

Afscheid groep 8 

Op woensdag 5 juli zal groep 8 ’s avonds de musical opvoeren.  

 

Vertrek Monique / MR 

Monique was lid van de MR. Vanaf volgend schooljaar zal Petra deze taak op zich 

nemen.  

  

4. Ingekomen stukken; geen bijzonderheden 

- Nieuwsbrieven (reactie/ aanvulling hierop van Nancy):  

 Prikactie: op dinsdag 27 juni is de school een uur later gestart i.v.m. de 

landelijke ‘prikactie’. Dit betrof een landelijke ‘stakingsactie’. Vanuit 

school is er geen afvaardiging naar Den Haag gegaan. Praktisch bleek dit 

niet haalbaar.  

 Jabadabadoe: de overgang van de TSO/BSO organisatie van Brood en 

Spelen naar Jabadabadoe loopt voorspoedig.  

 Rouwstoet: nieuwsbrief i.v.m. de uitvaart van Romy. Op school zijn met 

name in de bovenbouw verschillende kringgesprekken geweest. In de 

middenbouw is er ingespeeld op de reacties en behoeften van kinderen. 

Daarnaast was (en is) er veel tijd, ruimte en aandacht vanuit de 

leerkrachten en de schoolleiding voor de individuele reacties en behoeften 

van kinderen en ouders.  

- Nieuwe groepsindeling: beleid van de school = groepsgrootte niet hoger dan 

30. Bij de groepsindeling voor volgend schooljaar wordt dit aantal 

overschreden. Verklaring van Nancy: In het schooljaar 2018-2019 starten we 

met een vijfde bovenbouwgroep zodat het groepsgemiddelde in iedere groep 

zo’n 27 kinderen is. 

- Postvak: geen bijzonderheden 

- Mailbox: geen bijzonderheden 

  

 5. Punten van de OR 

 Verbouwing 2018: reeds behandeld.  
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 Nieuwsbrief vanuit OR: in het nieuwe schooljaar volgt een nieuwsbrief met 

daarbij de uitnodiging voor de ALV 

 Jaarverslag OR: volgt in het nieuwe schooljaar. Bram stelt dit op.  

 Bijeenkomst verkeersveiligheid: Bram is hierbij aanwezig geweest. Verslag 

hiervan volgt.  

 Vergaderdata OR 2017: 

Dinsdag 5 september (Nancy niet aanwezig) 

Dinsdag 31 oktober 

Dinsdag 12 december 

Aanvang vergadering: 20.00 uur. Aanwezig i.v.m. voorbespreking 19.30 uur. 

 

6. Financiën 

 Feestcommissie:  

- Door de keuze voor het verstrekken van fruit was in eerste instantie de 

verwachting dat de kosten hoger uit zouden vallen dan begroot. In de praktijk 

blijkt dit mee te vallen/ niet het geval.   

- Jeroen wenst geen dubbele administratie m.b.t. overzichten. Hij zal de 

financiële overzichten, opgesteld door feestcommissie, overnemen.  

- Jeroen + feestcommissie maken begin volgend schooljaar afspraken over hoe 

de financiële gegevens te administreren en aan elkaar te verstrekken.  

 Algemeen:  

- Het financieel jaar verslag dient i.v.m. het tijdig kunnen verstrekken van de 

stukken voor de ALV eind augustus opgesteld te zijn.  

- Tot op heden is er nog geen waterspeelgoed gekocht. Het geld hiervoor is nog 

beschikbaar, al dan niet voor een andere initiatief. Suggestie Roos: 

schaduwdoek(en) voor de speeltuin van de onderbouw.  

- Vorig jaar is vanuit de OR 300 euro beschikbaar gesteld per bouwgroep. Dit 

geld is overgemaakt. De vraag is waaraan dit uitgegeven is. Bram zal dit 

navragen bij Nancy. 

  

7. Feestcommissie 

 Evaluatie afgelopen activiteiten 

- Avondvierdaagse: volgend jaar krijgt iedere school een vaste locatie  

   aangewezen voor de pauze/ stop/ drinkpunten. Voordeel: duidelijk voor ouders  

  waar de locatie is.  

 Status geplande activiteiten 

 Organisatie volgend jaar: feestcommissie is op volle sterkte qua aantal leden. 

Verwachting is dat dit aantal zeker behouden blijft.  
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8. Wat verder ter tafel komt 

 Jolanda: heeft vernomen dat er een ouder is die belangstelling heeft om lid te 

worden van de OR. Bram geeft aan, mede gezien de vrij nieuwe samenstelling van 

OR, de komende periode te willen benutten om deze groep eerst te laten 

functioneren alvorens eventueel nieuwe leden toe te voegen. Bram zal contact 

opnemen met de betreffende ouder en eventueel voorstellen dat extra handen 

bij bijvoorbeeld de feestcommissie altijd welkom zijn.  

 Marlies: verjaardagen juffen en meesters. Voorstel om voor de juffen en 

meester, net als voor de kinderen, ook een grabbelton te maken.    

 

9. Sluiting  

  Bram dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. 

 

 

 

 

 
Actielijst:  

Datum Omschrijving Actie Datum gereed Status 

27-06-2017 Navragen waaraan 300 euro per 

bouwgroep is uitgegeven 

Bram  Open 

27-06-2017 Voorstel aanschaf schaduwdoek Bram  Open 

27-06-2017 Contact opnemen ouder interesse 

lid OR 

Bram  Open 

27-06-2017 Opstellen jaarverslag OR  Bram  Open 

27-06-2017 Opstellen financieel jaarverslag Jeroen  Open 

27-06-2017 Grabbelton wel /niet, navragen Bram  Open 

 


