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Notulen ouderraadsvergadering 8 mei 2019  
 
Aanwezig:  Marlene, Marieke, Monique, Ingrid, Ellen, Christine, Siska, Barbara, Linda 
 
Afwezig:   Marcel, Chris 
 
Notulen: Marlene  
 
 
1. Welkom 

Voorzitter heet iedereen van harte welkom. 

 

2. Punten school 

- Meubels; Er is gekozen voor Eromes de Linge is ook akkoord. Eigenlijk zouden de 

meubels 3 weken voor de zomervakantie geleverd worden maar dit is onhandig. De 

meubels worden n u in de zomervakantie geleverd, dit regelt de Linge.  

In groep 4 staat nu een proefopstelling van de maantjes, dit werkt tot nu toe erg 

goed. De Linge wil dit nog niet voor alle klassen ze willen eerst hiermee oefenen. 

Volgend jaar komt deze opstelling in groep 7 te staan.  

- Sanitaire; Toiletblok bij de kleuters is tijdens de vakantie aan gewerkt nu nog 

afgeplakt. Niet helemaal helder waarom. Moet waarschijnlijk alleen nog gekit 

worden. Het leraren toilet is nog steeds met enige regelmaat verstopt. Er is 

onderzoek naar gedaan ergens halverwege het riool zit een grote opstopping.  

- Buitenklas; er is op dit moment een onderzoek gaande naar het leefklimaat in de 

buitenklas. Er zijn nu CO2 meters geplaatst, de resultaten worden rechtstreeks 

doorgestuurd naar de Linge. De resultaten beginnen aan het begin van de dag in 

het groen maar in de loop van de dag loopt dit op naar het oranje en zelfs rood. 

Ook zijn er onlangs mensen van de gemeente en de Linge komen kijken naar het 

gebouw. Deze heeft eigenlijk een afschrijving van 15 jaar en staat er nu 10 jaar 

maar vertoont wel zo zijn mankementen. Wordt vervolgd. 

- De blazersbende avond was erg leuk en geslaagd. Positieve signalen. De kinderen 

hebben ook echt genoten en dit als een speciale avond ervaren.  

-  Werkdruk gelden; er heeft een positieve evaluatie plaats gevonden. De wens is om 

de muziekles gelden en de inzet van de klasse assistent verhogen. Dit werkt zeer 



positief. De werkdruk gelden worden toegekend als een pakket, school mag dit zelf 

in delen/verdelen.  

- Regelluwe dagen;  Oberon is dit aan het onderzoeken. Daarnaast wordt dit door de 

overheid ook getoetst. Tot nu toe zeer positief. Het verslag volgt nog. Daarnaast 

stond er in de vorige nieuwsbrief een link naar de site.  

- Audit; er zou een audit plaats vinden. Maar de afgelopen periode zijn er al zoveel 

toetsen en testen geweest dat school verzocht heeft dit iets anders in te richten. Er 

is nu door een externe partij onderzoek verricht op het begrijpend lezen/luisteren. 

Hier zijn tips en adviezen uit voort gekomen. De externe partij merkt wel op dat er 

ruis is in de communicatie tussen school en de Linge. Hier wordt aan gewerkt.  

 

3. OR Post 

Geen belangrijke post. 

 

4. Evaluatie Pasen 

Nog geen officiële evaluatie geweest. Volgende vergadering volgt deze. De dag is 

prima en leuk verlopen.  

 

5. Evaluatie schoolfotograaf 

Communicatie in aanloop naar schoolfotograaf zeer positief (ook erna). De dag zelf is 

zeer positief verlopen. Complimenten van juffen over het verloop en de individuele 

schoolfotograaf gehad. Er wordt opgemerkt dat de broertjes zusjes foto’s buiten school  

volgen een aantal niet helemaal soepel verliep.  

Van andere ouders positieve signalen over de kwaliteit van de foto’s. Aanbod met 

bestellen op de site de één positief de ander wat minder.  

Tip; volgend jaar als de kaartje (met code) uitgedeeld worden even een groepsapp 

eruit doen zodat de ouders weten dat deze bijv. in de tas zit.  

 

6. Status schoolreis 

Alles is onder controle, iedereen heeft er zin in. Lijkt mooi weer aan te komen.  

  



7. Status Avondvierdaagse 

Loopt ook. Er hebben zich dat jaar meer Borgwal leerlingen aangemeld dan vorig jaar. 

Erg leuk. Borgwal dus goed vertegenwoordigd.  

 

8. Status feestweek; 

- Maandag/ Sportdag; de kiss and ride blijft erin, wordt wel wat meet gestroomlijnd.  

- Dinsdag; wordt extern georganiseerd 

- Donderdag; de ochtend is een oproep uitgegaan voor hulpouders nog niet heel veel 

reacties. Monique geeft aan dat ze nog niet helemaal zeker weet of ze erbij kan zijn 

dus als er evt iemand anders als back up kan gelden zou fijn zijn. Middag eiergooi 

kampioenschap.  

- Vrijdag; zal er een verrassing zijn voor alle leerlingen.   

-  

9. Status uitje 

De organisatie is ermee aan de slag. We laten allemaal even weten of we er bij zijn  of 

niet. Wellicht een eigen bijdrage, akkoord.  

 

10. Extra activiteiten einde schooljaar/volgend schooljaar 

De laatste vrijdag van het schooljaar zal er een verrassing zijn voor alle leerlingen. Dit 

wordt door Siska en Christine geregeld/kort gesloten.  

Volgend jaar willen we in het kader van 35 jaar Borgwal een groter evenement/activiteit 

gaan organiseren. Wat dit zal zijn is nog niet geheel duidelijk.  

Er wordt een subcommissie hiervoor gevormd om dit te gaan onderzoeken. (inmiddels 

is deze gevromd door Marcel, Linda en Marlene).  

 

11. OR 2019-2020 

De voorzittersrol zal door Marlene Kleinpenning overgenomen. Daarnaast hebben we 2 

aanmeldingen ontvangen. Het zou mooi zijn als w nog iemand erbij kunnen krijgen. 

Christine zet nog een oproep op facebook. Siska en Marlene gaan binnenkort samen 

een opstart maken voor volgend jaar en de volgende vergadering zal Marlene 

voorzitten.  

.  

12. Rondvraag 

- Ingrid; waarom doet de Borgwal niet mee aan de koningsspelen? Christine > De 

Borgwal organiseert in de feestweek al een sportdag vandaar dat er voor gekozen 

is om dit met de koningsspelen niet te doen  

- Siska:  

Is het luizenteam volgend jaar compleet? Marieke > ja, heeft geen afmeldingen 

ontvangen. De juffen en meester worden de volgende keer ook standaard 

meegenomen. Nu gebeurd dit de ene keer wel en de andere keer niet.  

Verzoek van Marcel om de laatste OR vergadering te verplaatsen. Dit wordt lastig 

dus we laten de datum staan zoals deze nu is.  

 

  



 

 
 
 
 
 
Volgende vergadering:   woensdag 19 juni  2019 

20.00 uur 
De Borgwal 
 
 
 

Dag/Tijd Datum Notulen Versnaperingen 

Donderdag 
 

?? uur 

05-06-2019 
 

UITJE OR 

SAVE THE DATE 
 

REST VOLGT!!! 

LET OP, gewijzigde 
datum !!! 

Donderdag 
 

20:00 uur 

19-06-2019 Barbara/Monique 
Voorbereiding en 
voorzitten door 

nieuwe voorzitter. 

Chris 

 


