
 
 
Daltonbasisschool 
Het Hoog 20 
6681 DE Bemmel 
Tel : 0481-450184 
E mail : info@borgwal.nl 
Website: www.Borgwal.nl 
 
 
 
 

Notulen ouderraadsvergadering 15 juni 2017  
 
Aanwezig : Siska, Christine, Ellen, Marieke, Daphne, Linda, Marcel, Ellen, Marlene, 
Gemma, Ingrid. 
Afwezig:  
 

1. Welkom  
Siska heet iedereen welkom. 

 
2. Welkom Ellen, voorstel rondje 

 
3. OR Post 

geen 
 

4. Punten School 

 Vorige week is er een brief uit gegaan over het feit dat er nog geen directeur 
is gevonden. De Linge gaat nu opnieuw het traject starten om een Directeur 
te zoeken. 

 Visitatie van de Dalton commissie is geweest. Zeer positieve dag. De 
Borgwal heeft de daltonlicentie verlengd gekregen voor 5 jaar.  

 Het formatieplaatje gaat 22 juni 2017 gedeeld worden met de ouders. 
 

5. Evaluatie Pasen   
Evaluatie is niet geweest en zal dit jaar niet meer plaats vinden. Doordat Siska 
komend schooljaar wederom in deze werkgroep zit zal zij zorgen voor de 
overdracht. 
 

6. Avondvierdaagse   
Evaluatie is geweest. Het is goed verlopen. Volgend jaar zullen ze een paar kleine 
punten aangepast worden. Gemma zal volgend jaar het aanspreek punt voor ons 
zijn binnen de BOL. Ze gaat daar voor de avondvierdaagse als vrijwilliger aan het 
werk. 
Data van de Avondvierdaagse voor de komende jaren zijn; 
19-05-2018 t/m 01-06-2018 
21-05-2019 t/m 24-05-2019 
12-05-2020 t/m 15-05-2020 
 
 
 
 



7. Evaluatie Schoolfotograaf  
Foto’s zijn goed van kwaliteit. Klassenfoto is minder goed gelukt. Veel kinderen die 
er vreemd op stonden. Mogelijk dat het koude weer op deze hierbij een rol heeft 
gespeeld. De afronding bij de bestelling gaat niet erg soepel het lijkt heel lang dat je 
de verzendkosten moet betalen. Ook is het menu niet helemaal vriendelijk. 
Terugkoppeling hierover naar de fotograaf zal plaats vinden. 
De dag zelf was goed georganiseerd. 
 

8. Evaluatie Schoolreis 
Het schoolreisje is goed verlopen. We ontvangen veel positieve geluiden.  
Aandachtspunten bij de kleuters; 
- Het programma mag 0,5 uur korter.  
- Het toilet in de bus was minder netjes.  
- Dit keer waren er meer begeleiders mee dan eigenlijk nodig was. Volgend jaar  

Volgend jaar kritisch kijken wat nodig is op de gekozen locatie.  
- Volgend jaar zal de betaling weer 22,50 euro zijn voor de kleuters en 

opgenomen worden in de bief van oktober. 
Aandachtspunten bij groep 3 t/m 7; 
- hierbij zochten sommigen meer uitdaging. Bij het klimmen was een behoorlijke 

wachtrij en nodigt niet uit.  
- Concept was goed.  
- Iedereen heeft zich vermaakt. 
Leerlingen die afwezig zijn geweest worden gemeld bij Daphne om het financieel af 
te ronden. 

 
9. Status Feestweek 

Maandag: Sportdag organisatie loopt. Werven van mens kan ook via Facebook en 
de website. Hulhuizen is betaald. De Schaapskooi is achter te hand geregeld als 
locatie bij slecht weer. Let op dat dan de kosten van Hulhuizen teruggevraagd gaan 
worden. 
Dinsdag: Organisatie loopt. Voor het programma zijn redelijk wat ouders actief. 
Ook de kinderen worden actief aan het werk gezet. 
Donderdag: De organisatie loopt per email en app omdat het bij elkaar komen 
lastig te plannen is. De organisatie staat. 
Algemeen is het bij de feestweek misschien goed om de communicatie meer 
centraal te houden? Dit zodat het overzichtelijker is voor ouders en voor minder ruis 
zorgt. 

 
10. Activiteiten Planning 2017-2018 

Waar nodig word er in de indeling van de activiteiten geschoven. 
 

11. Kisten met T-shirts controle 
Linda en Marieke gaan dit binnenkort doen. Graag zouden zij hiervoor de 
klassenlijsten van volgend jaar willen gebruiken. Christine zal hier voor zorgen als 
de datum van controle bekend is. 
Enkele T-shirts laten al gaten zien. Hier wordt na gekeken om te zien of we een 
bijbestelling moeten doen. 
Marieke en Linda zullen een brief opstellen die te gebruiken is  als er eventuele 
betalingen gedaan moeten worden.(kosten 10 euro per shirt) 

 
 
 



12. Rondvraag 
 
Siska   Bedankt Gemma voor haar bijdrage in de OR en de rest van de OR 

voor hun bijdrage van het afgelopen jaar. 
 

Marlene   Is het niet handig om een tijdspad/stappenplan per activiteit te 
maken? Van verschillende activiteiten is deze al aanwezig in dropbox. 
En niet voor alle activiteiten is dit geschikt. . 

 
Christine  Het shirt dat aangemerkt is als zijnde moet deze vervangen worden 

kan weer terug in de doos 
 
Sluiting vergadering:  21.48 uur. 
 
Volgende vergadering:   Donderdag 13 september 2017 

20.00 uur 
De Borgwal 
 

 
 
 

Vergader schema: Notulen Versnaperingen 

Woensdag 

20.00 uur 13-09-2017 

Totaal overleg 
Or/leerkrachten 

Aansluitend or 

Daphne School 

Woensdag 

20.00 uur  01-11-2017 Daphne Linda 

Maandag 

20.00 uur 08-01-2018 Daphne Ellen Berendsen 

Dinsdag 

20.00 uur 13-03-2018 Daphne Ingrid 

Woensdag 

20.00 uur 15-05-2018 Daphne Daphne 

donderdag  

20.00 uur 21-06-2018 Daphne Siska 


