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Notulen ouderraadsvergadering 15 maart 2017  
 
Aanwezig : Siska, Marieke, Daphne, Linda, Marcel, Ellen, Jos, Marlene 
Afwezig: Gemma, Ingrid (komt later) 
 

1. Welkom  
Siska heet iedereen welkom. 

 
2. OR Post 

- Uitnodiging Familiekracht kick-off online platform 
- Rekening Lobbes 
- Rekening overzicht spaarrekening 

 
3. Punten School 

 Op de informatieavond zijn er ouders van ongeveer 10 leerlingen geweest. 

Voorafgaand aan deze avond zijn er ook al verschillende rondleidingen 

gegeven. De verwachting is dat er zaterdag, tijdens de Open Dag, meer 

leerlingen zullen zijn. Het beeld is positief op dit moment. 

 Toelichting op formatie van het komende schooljaar qua aantal leerlingen. 

 Tijdens de Open Dag zullen 12 ouders helpen bij de rondleidingen. 

 Vandaag is Nationale Dalton Dag en morgen is de Borgwal Dalton Dag. 

Jammer genoeg is er weinig ingeschreven. In de ochtend kunnen mensen 

komen kijken. Ik de middag zijn er een aantal spellen gepland. 

 Na de carnavalsvakantie is er een vervanging geweest in groep 6 tot a.s. 

vrijdag i.v.m. een operatie van Paul. Daarnaast kreeg Anne vlak voor de 

vakantie slijmbeursonsteking. En ook Wendy is wat aan het klungelen met haar 

gezondheid geweest. School heeft haar best gedaan om alles zo goed mogelijk 

op te vangen. Volgende week zal iedereen weer aanwezig zijn. 

Er zijn wat meldingen gedaan over de vervanging in groep 4, Jos neemt dit 

mee.  

 Er zijn nieuwe lijsten opgehangen en er komen nieuwe kasten en stoelen voor 

de hal. Daarnaast is er zijn er ook nieuwe materialen voor de kleuters en 

krukken voor de groepen 6-7-8 aangeschaft. 

 Het vertrek van Jos is besproken. En de processen die daarbij gaan volgen. Het 

doel is dat Jos voor zijn vertrek het over kan dragen naar een opvolger. 

Daarnaast is het de bedoeling dat voor 1 mei alle zaken voor volgend jaar 

vanuit Jos zijn geregeld. 



 
 

4. Sinterklaas kadoos 2017 
Er moeten nog bestellingen gedaan worden voor groep 1-2 omdat de 
instroomgegevens nog niet duidelijk zijn. De rest is besteld en betaald. 

 
5. Evaluatie Kerst   

Deze evaluatie is nog niet geweest. 
 

6. Evaluatie Carnaval  
Deze evaluatie moet nog gepland worden in de komende veertien dagen.  
De splitsing is voor de kleuters erg goed bevallen. Doordat de kleuters er niet waren 
bij de optocht was deze erg snel gelopen. De tijdsplanning van de hele ochtend 
moet met deze ervaring opnieuw bekeken worden.. 
Er wordt het idee geopperd om leerlingen uit de dagen om iets te maken voor de 
optocht (zoals bij de plaatselijke optocht). We zouden dan docenten kunnen laten 
jureren en er een prijsuitreiking aan koppelen.  
 

7. Status Pasen   
Iedereen kookt en versiert een eigen ei thuis voor een ander kind in de klas. 
Daarnaast wordt er ontbeten in de klas gevolgd door een creatieve opdracht. 
Tip; vraag of de bakker van Engelen iets kan betekenen. 

 
8. Avondvierdaagse 

Het eerst contact is geweest met de BOL. Thema is FEEST vanwege het 10 jarige 
jubileum van de BOL. 16 mei 2017 is de eerste avond dat er gelopen wordt. Verder 
overleg wordt gepland. 

 
9. Kadootjes uit de OR kast wat gaan we hiermee doen? 

Inventariseren van de kadootjes. Wat ligt er en hoeveel? Linda pakt dit op. 
Mocht er geen doel binnen school gevonden kunnen worden dan is het idee dat we 
schenken aan een goed doel. 
Volgende keer komt dit terug op de agenda. 

 
9a. Schoolreisje 

Dinsdag 13 juni. Groep 1-2 is geregeld, 20 euro wordt de bijdrage van ouders 
hiervoor. Daphne maakt brief voor de ouders van groep 1 en 2.  

 Voor groep 3 t/m 7 is ook een keuze gemaakt. 
 Bussen zijn geregeld ze moeten alleen nog bevestigd worden. 
 Communicatie over tijden en locatie volgen nog. 
 

10. Uitje OR wie wil het organiseren/welke datum? 
Marieke, Ingrid en Marlene gaan het organiseren. 

 
11. OR 2017-2018 Wie blijft/wie neemt afscheid? 

Gemma neemt afscheid 
Daphne zal in schooljaar 2017-2018 haar laatste jaar ingaan. 
  

 
12. Rondvraag 

 



Siska  Vanuit Gemma kwam het verzoek voor foto’s van 2016-2017 voor de 
presentatie van de Open Dag. Zijn er mogelijkheden om deze foto’s 
makkelijker te krijgen dan via Facebook. Deze mogelijkheid is er niet. 
Marieke pakt dit op met de presentatie vanuit Dropbox. Voor volgend 
jaar kunnen we hierin Eric om hulp vragen. 

 
Ellen   Bij ziekmelding van een kind is er rond 8.00 uur erg lastig om iemand te 

bereiken op school. 
 Informatie rondom docenten en hun afwezigheid gebeurd goed. Als er 

zaken met leerlingen zijn is dat veel minder. Dit komt omdat niet altijd 
de informatie op school helemaal duidelijk is. Waardoor het moeilijk en 
niet wenselijk is dit te communiceren. Mocht er op school iets gebeuren 
met een leerling dan vindt communicatie wel plaats zeker binnen de 
klas van de desbetreffende leerling. 

 
Sluiting vergadering:  21.34 uur. 
 
Volgende vergadering:   Woensdag 3 mei 2017 

20.00 uur 
De Borgwal 
 

 
 
 

Vergader schema: Notulen Versnaperingen 

Woensdag 
20.00 uur 03-05-2017 Daphne Marcel 

donderdag  
20.00 uur 15-06-2017 Daphne Marieke 


