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Onderwerp Notulen 

 
Toevoegen 
agendapunten 
 

 
In de agenda ontbreken nog 2 punten:  

 Mededelingen vanuit school 

 Ingekomen stukken 
 
Actie Wendelien: toevoegen aan standaard agenda 
 

 
Afscheid Bram 
 

 
De OR bedankt Bram voor zijn inzet en geeft hem als denk een cadeaubon. 
Bram geeft aan nog wel beschikbaar te zijn voor de avondvierdaagse.  
Als laatste moet nog wel de ING pas face to face bij de bank worden 
overgedragen aan Martijn. 
 

 
Mededelingen 
vanuit school 
 

 

 Enquêtes: donderdag wordt de uitslag van de schooltijden enquete bekend 
gemaakt in de nieuwsbrief. De uitslag was 50-50, dus er zal geen  
verkenning volgen, daarvoor moet het minimale percentage voor het 
continu-rooster 52% zijn. Over 2 jaar zal de enquête herhaald worden. 

 Studiedagen: er is gewerkt aan het strategisch meerjarenplan, inclusief 
enquêtes onder ouders en leerlingen. In januari bespreken en punten 
meenemen in Strategisch Meerjarenplan. 

 Jenaplan specialist is 1,5 dag in de school geweest. Aanbevelingen volgen. 
Pedagogisch klimaat, werkklimaat zeer positief. Overall zeer tevreden. Elke 
vier jaar kiest de school een ander uit. 

 Met alle punten gaan prioriteren, in juni vaststellen nieuw Strategisch 
Meerjarenplan. 

 

 
Notulen vorige 
vergadering 
 

 
Opmerkingen bij de notulen van 30-10-2018: 

 22 januari ontbreekt als vergaderdatum van de OR 

 Yvette / Henny verkeerd gespeld 

 Notulen komen zonder actiepunten op de site 
 
De notulen zijn goedgekeurd. 
 

 
EHBO 
 

 
Eerste versie EHBO brief: Danielle krijgt geen contact met de EHBO organisatie 
– zal na januari worden.  
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Onderwerp Notulen 

 
Kerst 
 

 
De kerstviering vindt plaats op donderdag 20 december.  
 
Om 11.00 uur is er een besloten viering, inclusief afscheid van Henny. Lunch 
voor de kinderen, Henny trakteert. Iedereen blijft over.  
 
Van 16.00 tot 16.30 uur is er een receptie voor Henny. 
 
De Feestcommissie organiseert: in de ochtend alleen koekje en drinken. Er volgt 
nog een nieuwsbrief met specifieke details. 
 

 
Aankopen 
 

 

 Nieuwe schorten: onduidelijk wie de nieuwe schorten heeft aangeschaft. 
@Nancy: wie heeft ze betaald? 

 

 Schaduwdoek: vanuit de BSO en veiligheid van kinderen, te weinig schaduw 
plekken.  

 

 Sporttenues & Avondvierdaagse shirts: @Anneke en Roos inventariseren 
behoefte. 

 

 Grabbelton docenten: algemene indruk: leuk! Bos bloemen is afgeschaft 
om geld aan school te kunnen besteden. Met meester en juffendag langs 
de klassen laten gaan. Opnemen in de schoolgids: niet nodig om cadeaus 
mee te nemen op meester en juffendag.  
@Anneke en Roos: grabbelton verder uitwerken.  

 

 Schoolfoto’s: organisatie ging dit jaar goed. Een tweetal klachten over de 
achtergrond, nog wat over de betalingen, maar overall tevreden.  
@Actie Nancy: uitzoeken wat 3D beeldjes  / foto’s kosten. 

 

 
Huisvesting 
 

 
Nu in tekenfase door architect. Nog steeds 2 scenario’s: 4 of 3 lokalen er bij. 
Hele school wordt gerenoveerd. In jan/feb voorlopige ontwerp klaar, dan 
ouders uitnodigen en buurtbewoners om te laten zien. In voorjaarsvakantie 
komt er een planning.  
 
Veel moderne nieuwe apparatuur, zonnepanelen, luchtverversing. WC’s zijn 
belangrijk om weer schoon te krijgen en te houden. 
 
Vraag van ouders: moeten groep 7 kinderen volgend jaar afscheid nemen in het 
noodgebouw? Ligt heel erg aan de planning. Feest gaat geweldig worden, 
locatie is nog onzeker. Bewuste keuze: met z’n allen naar het noodgebouw, met 
zijn allen weer terug. 
 
Groeiambities: bestuur worstelt er nog mee. 3 extra ruimtes zijn er nodig. 
Vierde lokaal voor bv stilteruimtes, technisch lokaal. Bieb kan ook in mooie 
open ruimte.  
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Geopperd wordt om misschien alvast de Stuw reserveren voor de musical? Lijkt 
nog wat vroeg, maar is zeker punt van aandacht. 
 

 
Communicatie 
 

 
Er lijkt meer binnen te komen. Nancy stuurde eerst rechtstreeks naar Bram, dat 
gaat nu naar de OR mailbox.  
 
Wendelien gaat de OR mailbox beheren. 
 
Veiligheid noodlocatie: op agenda volgende vergadering.  
 
Is er hulp nodig bij de verhuizing? In principe niet, er zal gewerkt worden met 
professionele verhuizers. 
 

 
Identiteit 
Ouderraad 
 

 
Met Nancy besproken: positief meedenken over het reilen en zeilen in school. 
Dit jaar vooral meedenken over verkeersveiligheid en verhuizing. En meer 
zichtbaar worden, bijvoorbeeld bij de jaarlijkse tentoonstelling. Bijvoorbeeld 
met een kindercafé, samen met kinderen en Ouderraad.  
 
Bij de presentatie van de verhuizing kan de Ouderraad ook meer zichtbaar 
worden. Meedenken over de aanpak van de informatie avond  
voorbespreken met OR. 
 

 
Ouderbijdrage 
 

 
Jeroen merkt op dat de er voor het uitje van de bovenbouw (survival) een 
onevenredig groot deel van de ouderbijdrage wordt uitgeven. Wie bepaalt wat 
er wordt uitgegeven? Nieuwe jaar: begroting op de agenda met verdeling.  
 
Leerkrachten vinden de uitjes belangrijk en leuk. Traditie blijft belangrijk in een 
mensenleven – vieren is kern van Jenaplan. Daar is de OR ook veel voor nodig. 
Nancy staat open voor ander stramien.  
 

 
Traktatiebeleid 
 

 
Het beleid staat in de schoolgids, komt ook weer in de nieuwsbrief. Wij willen 
niet het eetbeleid van de kinderen overnemen. Misschien opnemen in de 
jenaplan avond?  
 

 
Acties 
 

 
Acties OR vergadering 30-10-2018: 

 Cadeautje Yvette  Anneke 

 Cadeautje Henny  Anneke 

 Afscheidscadeau Bram  Anneke 

 Bram uitnodigen voor begin volgende vergadering  Anneke 

 Eerste versie EHBO brief opstellen  Danielle 

 Nadenken over identiteit Ouderraad  Allen 
 
Alle acties zijn gedaan. 
 

 


