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Notulen ouderraadsvergadering 16 mei 2018  
 
Aanwezig : Siska, Lily, Marieke, Daphne, Ellen, Linda, Ingrid, Marlene 
Afwezig: Marcel 
 

1. Welkom  
Siska heet iedereen welkom.  

 
2. Punten school 

 De stoelen zijn binnen en erg mooi en kleurrijk. 

 M.b.t. het nieuwe logo zijn nog aanpassingen mogelijk hiervoor staat school in 
direct contact met de ontwerper. 

 Vervanging van meubilair duurt nog lang. De werkgroep heeft geen overleg 
gehad. Het lijkt op geen urgentie is bij andere scholen. Bij ons is de urgentie 
echter wel hoog. Alles moet vervangen worden. Theo  Pruijn komt komende 
vrijdag zelf polshoogte nemen. (Deze afspraak en de afspraak van de maandag 
daarop zijn niet door gegaan. Er zijn echter inmiddels wel wat vorderingen 
gemaakt.) 

 Binnenkort zullen de toiletten op 5 scholen van de Linge worden gerenoveerd. 
Dit zal in fases gebeuren. 

 De fietstocht vanuit de Linge gaat niet door. Volgend schooljaar mogen de 
scholen ter vervanging zelf een invulling geven aan deze activiteit. 

 Aan de formatie voor volgend jaar is qua grootte gelijk. De invulling wordt 
binnenkort duidelijk. 

 Staking op woensdag 30 mei. De school doet hier aan mee.  
 

3. OR Post 

 Geen stukken ontvangen 
 

4. Evaluatie Carnaval 
De evaluatie is inmiddels gedaan. Het programma is als leuk ervaren (Borgwal has 
got Talent en vervolgens vrij rondlopen voor spelletjes, prijsuitreiking komst 
Piejassen). Tijdsinschattingen waren goed.   
Aandachtspuntje was de manier van beoordelen van de jury. 
 

5. Evaluatie Pasen 
Evaluatie is per mail gebeurd. De boodschappenlijst is weer geüpdatet voor 
volgend schooljaar. Afstemming met hulpouders is een aandachtspunt (Wie stemt 
wat af) 



Wat wij jammer vinden is dat de invulling na het ontbijt erg beperkt is. Wij zouden 
als OR dit graag anders zien.   
 

6. Evaluatie Open Dag 
Het was een goedbezochte dag. Alle kinderen die binnen zijn geweest zijn 
aangemeld. Er lijkt weer een lichte groei te zijn. Linda heeft de ge-update 
presentatie aangezet en heeft zelf rondleidingen gegeven. Het is wel goed om 
aanwezig te zijn. Het is alleen niet nodig om vast op je plaats te blijven staan. 
 

7. Evaluatie Schoolfotograaf. 
Het verliep goed. De planning klopte ook. Er waren 2 fotografen en 2 assistenten en 
daarnaast waren Siska en Marlene volop actief. De actie om ouders voor de broers 
en zussen foto buiten te laten wachten, aan één kant binnen te laten en vervolgens 
aan de andere kant weer naar buiten te laten gaan is goed bevallen. 
Volgend jaar weer kritisch kijken of deze fotograaf weer wenselijk is. (ook in het 
kader van de afwisseling) 
 

8. Status Schoolreis 
Morgen is de dag. Alles is geregeld. Het weer wordt prima. 

 
9. Status Avondvierdaagse 

De shirts moeten na de avondvierdaagse allemaal weer ingeleverd worden. 
Hierover wordt in de nieuwsbrief na de avondvierdaagse een reminder geplaatst 
wordt.  
Er zijn 197 aanmeldingen waarvan 133 kinderen zullen meelopen namens de 
Borgwal aan de avondvierdaagse. Verzoek naar school is of er elke avond een 
docent aanwezig kan zijn. En daarnaast vrijdag één of twee voor het uitreiken van 
de presentjes. (Dit is niet haalbaar gezien de afspraken aan het begin van het 
schooljaar. Karen en Christine op dinsdag en Anne op vrijdag) 
Verzoek aan de OR of er vrijdag 1 juni vanaf 20.00 uur extra hulp kan zijn. 
 

10. Status Feestweek 
Sportdag is opgestart. De binnen-locatie is gereserveerd. De bedoeling is dat 
ouders hun kinderen zelf naar Hulhuizen brengen. De bovenbouw is nog niet 
duidelijk over de optie zelf fietsen. Daarnaast zijn er plannen om een aantal spellen 
of spelonderdelen aan te passen. 
De dinsdag organisatie loopt. De hulpouders zijn al bijna rond. (Wat hierbij opvalt is 
dat er bij oproepen via de nieuwsbrief nauwelijks reactie komt. Maar via de 
klassenapp gaat dit erg snel) 
Voor de donderdag organisatie is inmiddels één overleg geweest. Het volgend 
overleg komt er aan. Waarschijnlijk zal het programma redelijk gelijk zijn aan vorig 
jaar. Er wordt gekeken of hier nog aanpassingen aan kunnen worden gedaan. 

 
11. Status Uitje 

Deze is gepland op 14 juni. Het blijft wel erg lastig om een geschikt moment te 
vinden is. Wat zouden we willen activiteit en/of eten. Beide is leuk maar de activiteit 
kan niet voor 18.30 uur plaats vinden. 
 

12. OR 2018-2019 
Er komen 4 nieuwe mensen, zij gaan proberen bij de volgende vergadering 
aanwezig te zijn. Dit zodat we kunnen kijken naar de indeling van volgend jaar. 



Voor dat moment is het ook helpend dat we al weten welke docenten er gekoppeld 
zijn aan welke activiteit. 

 
13. Rondvraag 

 Marlene; de volgende vergadering ben ik mogelijk afwezig i.v.m. oppas. 

 Daphne; Graag de bonnen/rekeningen van de feestweek zo snel mogelijk 
inleveren voor het afsluiten van het schooljaar. 

 Ingrid; Vraag is of er overlast is geweest tijdens de vakantie. De buurt probeert 
het in de gaten te houden. Afgelopen vakantie is het goed gegaan. 

 Ellen; Er zou een net over de zandbak gespannen worden na schooltijd. Dit is 
nog niet gebeurd. Het net is binnen en dit wordt zo snel mogelijk opgepakt. 

 Siska; ouders van groep 5 geven aan dat het terugfietsen met groep 5 vanuit de 
gym niet als prettig wordt ervaren. Op een bepaalde manier verloopt de 
organisatie niet goed op dit moment. Jammer aangezien de ervaring van 
voorgaande jaren prima was. Daarnaast worden er juist tijdens deze momenten 
extra ongemak en gevaarlijke situaties ervaren, die worden veroorzaakt door het 
fout parkeren van ouders/bezoekers in de wijk. Kan er weer aandacht zijn voor 
het parkeerbeleid in de wijk rondom de school? 

 Siska; In de week van 11 juni worden de codes verspreid voor het bestellen van 
de foto’s. De levering zal centraal op school geleverd worden tenzij je zelf 
anders aangeeft in de bestelling en vandaaruit weer aan de leerlingen 
meegegeven. 

 Siska; Als er wensen zijn voor het inplannen van activiteiten laat mij dit dan 
weten zodat ik hier waar mogelijk rekening mee kan houden. 

 
Sluiting vergadering:  21.55 uur. 
 
Volgende vergadering:   Donderdag 21 juni 2018 

20.00 uur 
De Borgwal 
 

 
 
 

Vergader schema: Notulen Versnaperingen 

donderdag  

20.00 uur 21-06-2018 Daphne Siska 

    


