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Notulen vergadering Ouderraad 
 

Datum  : Dinsdag 12 juni 2018 

Aanvang : 20.15 uur  

Locatie : De Hoeve  

 

 Aanwezig vanuit het Hoeveteam: Nancy de Graaff 

 Aanwezig vanuit de OR/feestcommissie: Bram Gerards, Jolanda van Leijenhorst, 

Roos Brans, Anneke Waslander, Jeroen van der Woerd, Marlies Franken (verslag). 

 Aanwezig vanuit ouders: Martijn Borsje en Danielle Matthes 

 

 

1. Opening 

Bram heet de aanwezigen van harte welkom. Martijn Borsje is als aspirant OR-lid 

aanwezig alsmede Danielle Matthes. Ook Danielle zal waarschijnlijk na de ALV 

(najaar 2018) toetreden tot de ouderraad.     

 

Toevoegingen aan agenda: 

 Proeflessen en sportactiviteiten georganiseerd vanuit ouders/verenigingen.          

                                     

2. Bespreken notulen OR-vergadering 27 maart 2018  

Opmerkingen van Nancy:  

 M.b.t. inspectiebezoek: In de notulen wordt de indruk gewekt dat een school zelf 

een inspectie aan kan vragen. Dit is niet het geval. De inspectie bepaalt zelf 

wanneer het langs komt. 

 M.b.t. organisatie sportactiviteiten of educatie vanuit ouders/verenigingen: 

Iedereen mag voorstellen doen bij de directie. Dat gebeurt ook al heel veel. 

Wekelijks krijgt de directie voorstellen voor activiteiten. Het ophangen van een 

prikbord voor voorstellen voor activiteiten voegt daar waarschijnlijk weinig aan 

toe. De criteria zijn: het moet een educatief karakter hebben, 

bijdragen/toevoegen aan inhoud van de school, gedragen worden door het team en 

passen bij de IKC-ambitie.  
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Actielijst: 

 De organisatie van een cursus kinder EHBO is nog niet afgerond. Bram houdt 

contact met de EHBO vereniging.  

 Overige acties t/m juni 2018 zijn afgerond (zie actielijst achter het verslag). 

 

3. Mededelingen vanuit school 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG): vraag vanuit school aan de OR: 

hoe gaan jullie dit binnen procedures van OR vormgeven? Dit is actiepunt van de 

OR. 

 

Huisvesting:   

 Bestuursbesluit: bijbouwen / renovatie. 

 Duur: verwacht wordt dat het renovatieproces ongeveer 9 maanden zal duren. De 

Farelschool zal komend schooljaar (2018/2019) gerenoveerd gaan worden. Daarna 

is De Hoeve aan de beurt. Prognose aanvang renovatie De Hoeve: na de 

zomervakantie of herfstvakantie van het schooljaar 2019/2020. 

 In de krant heeft een artikel gestaan over het besluit van De Hoeve om zich terug 

te trekken uit het initiatief tot het realiseren van een maatschappelijk plein. Dit 

artikel is echter eerder verschenen dan het bestuur van De Hoeve een definitief 

besluit had genomen.  

 Vanuit de OR wordt verzocht om ouders regelmatig en vroegtijdig te informeren 

over de voortgang aangaande de huisvesting, ook als er niks te melden is. Er leven 

veel vragen onder ouders over wat er gaat gebeuren en wanneer. Nancy geeft aan 

dat de directie en het bestuur hun best doen om iedereen zo goed mogelijk te 

informeren. Zodra de eerste plannen bekend zijn worden die met iedereen 

gedeeld, zodat iedereen daar vragen over kan stellen of opmerkingen over kan 

maken. 

 

Schooleinddag: deze dag zal er een continurooster gehanteerd worden. De musical 

start hierdoor eerder waardoor de dag voor de kinderen korter is.  

 

4. Ingekomen stukken 

 Nieuwsbrieven: geen opmerkingen 

 Postvak In: leeg 

 Mailbox: leeg 

 

5. Bespreekpunten vanuit de OR 

 Status nieuwe samenstelling OR: Marlies stopt als secretaris. Potentiële 

kandidaat wordt benaderd.  

 Het Eekhoorn bevat weinig ramen waardoor er weinig natuurlijk licht binnen 

komt. Kan dat, als het een volwaardig (Egel)lokaal wordt, bij de renovatie 

worden aangepast? Reactie Nancy: Het gebruik van het lokaal is een oplossing 



 
 

 

 

 
Notulen vergadering ouderraad 12 juni 2018/ MF 

 
 

voor het ruimte gebrek in de school. Het lokaal is voldoende geschikt om les 

in te kunnen geven. Het ventilatiesysteem voldoet aan de eisen, daarnaast 

kunnen er ramen worden open gedaan. Het idee voor meer ramen wordt 

meegenomen bij het bespreken van het renovatieplan. 

 Informatievoorziening en communicatie vanuit school: discussie wordt gevoerd 

over de wijze en frequentie van communicatie/informatievoorziening. Er is 

geen unaniem standpunt binnen de OR in deze.  

 Vraag van Nancy: in het verleden is i.v.m. de veiligheid van de kinderen op de 

Veenslagenweg besloten het hek aan de kant van de middenbouw gesloten te 

houden. Om de doorstroom te bevorderen is de vraag of de OR akkoord gaat 

met het openen van het middenbouwhek. OR gaat akkoord.  

 Jenaplan/brede zorgschool. Marlies geeft aan dat bij een aantal ouders het 

gevoel/idee bestaat dat de inhoud en visie van het jenaplanonderwijs wat 

minder terug te vinden is ten opzichte van een aantal jaren geleden. Nancy 

herkent zich daar niet in. Beleidsmatig zijn er de afgelopen jaren geen 

wijzigingen geweest. Dit gevoel/idee leeft ook niet bij alle OR leden.  

 OR vraagt of er nieuwe bestuursleden zijn gevonden. Nancy geeft aan dat er 

definitief 1 nieuw lid is toegetreden. Daarnaast zal in september een potentiële 

kandidaat ter oriëntatie bij het bestuur op bezoek komen.  

 Jaarvergadering OR/MR. Datum wordt vastgesteld op 25 september om 20 

uur.  

 Nieuwe data vergaderingen OR worden volgend seizoen vastgesteld.  

 

6. Feestcommissie, status geplande activiteiten 

 Bedankavond voor alle feestcommissieleden voorlopig gepland op 4 juli a.s..  

 Alle feesten van dit schooljaar zijn tot nu toe binnen budget gebleven.  

 Voor de verjaardagen van de juffen en meesters was er een voorstel vanuit de 

OR om een grabbelton te faciliteren. Voorstel wordt meegenomen naar volgend 

jaar. 

 Avondvierdaagse: groepjes volgend jaar indelen door feestcommissie: Roos en 

Anneke in overleg met de leraren. 

 Komende activiteit(en): schooleinddag: voorbereiding loopt voorspoedig.  

 OR draagt niet bij aan het kamp voor de 8e jaars. De 8e jaars hebben op school 

een afscheidsavond met borrel die gefinancierd wordt door de OR. Het kamp 

is een buitenschoolse activiteit die door ouders in een weekend wordt 

georganiseerd en waar de school ook niet bij betrokken is. Daarom financiert 

de OR dit kamp niet.  
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7. Financiën 

 Van de ouderbijdrage is momenteel 88% betaald. Dat is een paar procent 

minder dan voorgaande jaren.  

 De theatervoostelling voor de onderbouw is door de OR gefinancierd. 

Voorstelling zelf was een succes. 

 De OR stelt voor om nieuwe schorten aan te schaffen voor in de kinderkeuken 

ten behoeve van de kooklessen. Roos en Anneke schaffen deze schorten aan in 

overleg met het onderwijsteam.  

 De OR stelt voor om ook de voetbalshirts te vervangen. Actie zal uitgevoerd 

worden door Roos en Anneke in overleg met de Hoeve. 

 

8. Wat verder ter tafel komt 

Geen opmerkingen/aanvullingen.  

 

9. Sluiting vergadering  

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de 

vergadering. 

 

ACTIELIJST 
 

Wie  Wat  Datum Afgerond  

Bram Benaderen nieuwe OR- leden 01-2018 JA 

Bram Contact houden met EHBO vereniging 03-2018 NEE 

Feestcom. Grabbelton verjaardagen leerkrachten.  03-2018 JA 

Directie Vacature bestuur / nadere info 03-2018 JA 

Directie Inspectierapport toekomst 03-2018 JA  

Directie (sport)activiteiten/ prikbord/ marktplaats 03-2018 JA 

Directie Zwemmen / contact met gemeente 03-2018 JA  

Directie Datum ALV bepalen / afstemmen MR 03-2018 JA  

Directie Eekhoornlokaal voor Egels / aanpassingen? 03-2018 JA  

Bram AVG: welke wijze invulling binnen OR? 06-2018  

Bram Benaderen kandidaat nieuwe secretaris OR 06-2018  

Feestcom. Aanschaf nieuwe schorten tbv kooklessen 06-2018  

Feestcom. Aanschaf nieuwe voetbalshirts 06-2018  

 


