
Notulen OuderRaad vergadering donderdag 18 januari 2018 DEFINITIEF 

 
Aanwezig: Gini, Bianca, Karen, Russel, Inge 
 
Afwezig:     Jeanneke, Mirela 
 

1 Opening en vaststellen agenda Actie’s 

1.1 Welkom voor de nieuwe moeder ! Leuk dat je komt aansluiten bij deze 
vergadering. Verdere inzet is nog niet duidelijk maar dat hoeft ook niet, dat kan 
later blijken. 

 

2 Notulen vergadering 29 november 2017  

2.1 2.1 Bianca legt contact met Femke Stolker tel.nummer is door gegeven. 
2.1 het doe-boekje, Jeanneke is hier mee bezig, zij krijgt hulp van Mijke. 
 
3.1 mbt de kledingbeurs is er geen reactie gekomen op de vraag van 

Karen aan Ineke, we laten het er even bij. We vinden het wel aan mooie 

activiteit in het kader van duurzaamheid, en het levert iets op. Mogelijk 
kan het de volgende keer weer buiten dat maakt het al een stuk 
makkelijker. 
 
3.3 vanuit de OR is de wens dat er bij elke klas een ouder-app-groep is 
die kan worden ingezet voor korte vragen aan de ouders. Maar nog niet 

alle klassenouders zijn bekend. Bianca gaat het navragen in het team, 
zij mailt Maaike later de namen door. 
 
6. Luizen pluizen, er is een aankondiging geweest in de nieuwsbrief mbt 
luizenpluisprotocol. Mogelijk kan de aankondiging van pluizen veel 
efficiënter, bv. algemeen vermelden in de nieuwsbrief dat er na elke 
vakantie wordt gepluisd, dat scheelt mail verkeer voor de leerkrachten. 

De app kun je ook gebruiken om aan te kondigen. Als er wordt gepluisd 

is het wel zaak dat dit redelijk tegelijk gebeurt op alle klassen. 
 
7. Het cirkeldiagram is niet gepresenteerd in de nieuwsbrief, het was 
Mirela niet gelukt deze aan te leveren. Ook het innen van de 
ouderbijdrage is nog niet gelukt, deze is verzet naar januari. Bianca 
heeft contact met Mirela, we hopen dat het gaat lukken. 

 
7.3 mbt sinterklaas zijn alle bonnen ingeleverd, er komt alleen nog een 
kostenpost van 400 euro van het schaatsen. 
Verder was de evaluatie van sinterklaas positief, soms is het even 
wennen voor ouders dat het ene jaar binnen wordt gevierd en het 
andere buiten.  

Wat betreft versieren en opruimen was de hulp mager, maar is het wel 
gelukt. 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Bianca 

3 Mededelingen en vragen vanuit het team  

3.1 Er is een uitnodiging verstuurd via de mail, vanuit Librijn, je kan 

meepraten als ouder en daar wordt op gehoopt. Bianca zal sowieso 
aanwezig zijn. 

 

3.2 Afscheid van Annette en Suzanne, dit is onder de aandacht van de 
klassen en haar collega's. Bianca is druk in de weer met vervanging, er 
lijkt zicht op een mogelijke kandidaat, maar is nog niet definitief. Er zijn 

te weinig studenten helaas, in de toekomst wordt het vinden van leraren 
steeds nijpender, zoals ook al bekend is in de politiek. 

 

3.3 Er komt een project-afsluiting aan 22 februari, er komt een 
aankondiging in de nieuwsbrief waarin Gini zal proberen de ouders te 
motiveren vooral hapjes mee te nemen. De vorige keer was het wat 
minder dus hopelijk werkt dit. We hebben 2 afsluitingen broodjes kip 

aangeboden, maar het is niet wenselijk dat dit een vast aanbod wordt, 

we zijn geen catering ;-). Karen en Maaike zullen beide voor een grote 
pan soep zorgen, een warme hap is welkom met dit koude weer. 

 

3.4 NL doet, zaterdag 10 maart. De outlook van school geeft 17 maart aan, 
dit wordt aangepast.  

 



3.5 Vanwege het vertrek van 2 vaste leerkrachten komt er meer werk op de 

schouders van de andere leerkrachten. Wat een ontlasting kan geven is 
taken overnemen door de OR. Wat betreft de schooltuin gaan we dit 
overnemen, Maaike zal deze organiseren en draaien, met wat hulp van 
Bianca in de planning. Er komt een stukje in de nieuwsbrief. 
Er komt een vorm van ondersteuning vanuit Ipse voor huishoudelijke 
klussen en mogelijk kleine klusjes voor op het schoolplein. 

 

4 Mededelingen uit de MR  

4.1 We worden geïnformeerd dat de OR ongevraagd advies mag geven aan 
de MR, soms kan dit een handig middel zijn. 

 

4.2 Naar aanleiding van een tragisch ongeluk in een zwembad in Nederland, 
is het zwemprotocol van Librijn voor de scholen in Delft direct onder de 
aandacht. Per school is het verschillend , er zijn nuances in. Er was ook 
een handtekening nodig, dat is best lastig, wat is de status van dit stuk, 
en wie is verantwoordelijk. Wordt vervolgd. 

 

4.3 Het sociaal veiligheidsplan, het wordt stuk voor stuk opgebouwd, voor 

de leerling en docenten. Het dilemma is soms dat het onzichtbaar lijkt, 
alsof er geen sociale problemen, zoals bv. Pesten zouden zijn.  
De communicatie is tot op heden passief, het is vindbaar op de site op 
alfabet. 
Voor de kinderen is er geen specifieke aandacht voor, is dit wenselijk? 
Mogelijk kan er mbv HVO aandacht aan worden besteed? 

 

4.4 1 april komt er weer een enquête (landelijke) aan voor de ouders, je wil 
de ouders bevragen over items. Bij de vorige was de respons 22%, dit is 
erg laag.  
Mogelijk kan het helpen als je de enquête via whatsapp zou versturen 
met een link, dat helpt mogelijk de ouders om het overal in te kunnen 
vullen. Probleem is  waarschijnlijk dat dit njet lukt met codes invoeren. 

Mogelijk zou een herinnering via de app dan kunnen helpen hoger te 
scoren met de respons.  

 

4.5 Het overlijdensprotocol is nog onder de aandacht van de MR en het 
bestuur. 

 

5 Werkgroepen  

5.1 De werkgroep bibliotheek draait goed. 
Het ouderfeest is bijna uitverkocht 

 

6 Rondvraag  

6.1 Geen zaken voor de rondvraag.  

10 Volgende vergadering: 19 maart 2018  

11 Sluiting.  

 


