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Notulen vergadering Vereniging Ouderraad OBS de Wilgenstam 
 
Datum 6 september 2016 
Aanwezig Sander Noordman (vz), Marieke Vermey, Judith de Koeijer, Jan Esser, Mijke van 

Steekelenburg, Ana Salcines Angulo, Marieke Ahaloui, Soesma Tjikoeri, Mascha van der 
Wiel, Marie-Claire van der Horst (not) 

Afwezig Chantal Niquet 

 

 
1. Opening en mededelingen 
� Ingekomen (post)stukken en mededelingen 

- Mail Peter over de mogelijkheid om de school te presenteren op een bijeenkomst van Mundo. Op 
woensdag 21 september is er een info-ochtend voor ouders van KDV aan de Ringdijk over de 
schoolkeuze in de wijk. Mundo vraagt of de Wilgenstam zich hier kan komen presenteren tussen 
10.00 en 11.00 uur. Peter is zelf niet in de gelegenheid. Het is een mooie kans voor onze school; 
Marieke A en Marie-Claire gaan hier samen heen. Zij zullen hun ‘praatje’ van te voren toetsen bij 
de directie. 

� Vaststellen agenda 
Agenda wordt aangehouden zoals was rondgestuurd. 
 

2. Verslag vorige vergadering (5 juli) 
- Smoelenboek moet worden bijgewerkt. Marie-Claire pakt dit op (met Jasper). 
- Sander stuurt een reminder naar de organisatie van de A4D over het samenvallen met 

Cito/Ramadan. 
- Het is beter wanneer de schoolreis in Stellendam eerder wordt gereserveerd. Zodra de data 

bekend zijn, is dit al mogelijk. 
- De pakketten voor Sinterklaas zijn/worden besteld; over de precieze invulling van het feest wordt 

nog gesproken. 
- De evaluatie van de app zal op korte termijn op de agenda worden geplaatst. 

 

3. Coordinatie activiteiten 
- Activiteiten zijn verdeeld onder de OR leden. Zie hiervoor de activiteitenkalender onder aan de 

notulen. 
 

4. Algemene Ouderavond (10 november 2016) 
Zie hiervoor de eerder genoemde onderwerpen (zie notulen 05-07-2016). 
Peter brengt een nieuw onderwerp in;  
- ‘Kiezen voor talent’, door talentenfluisteraar Luk Dewulf. Zie daarvoor 

http://www.kiezenvoortalent.be 
Sander gaat informeren of deze Luk in de gelegenheid zou zijn. Het is belangrijk om de A.O. goed 
te promoten!! 

 
5. Financien 

- Brieven voor ouderbijdrage is er vandaag uit gegaan. 
- De automatische incasso is gestopt. Er is nog wel de mogelijkheid om in termijnen te betalen. 
- Spaarkaarten (7 termijnen van 15 EURO) liggen nu bij de docenten. 
- De flyers voor de workweek zijn binnen en komen snel beschikbaar voor de kinderen/ouders. 
- Er is iemand nodig voor de kascontrole. Judith vraagt haar man Philip. 
- Besteding OR-geld: diverse ideeen zijn naar voren gekomen in een brainstormsessie, bv 

Rotterdams Philharmonisch Orkest (gr 1-2-3/gr 3-4-5/gr 6-7-8). Andere mogelijkheid is om het 
budget voor de Koningsspelen ietwat uit te breiden, niet eenmalig, maar structureel. 
� Marieke V stuurt een mail aan de docenten over hoe zij denken extra geld in te kunnen/willen 
zetten, bv door de activiteiten ‘op te frissen’ (zoals bv moederdagkadootje). 

- Begroting komt volgende keer ter goedkeuring op de agenda. 
 

6. Hulp- en klassenouders 
- Doel is meer structurele manier van werven en behouden van de hulpouders en klassenouders. Zie 

hiervoor het toegestuurde document van Judith. Zij heeft een ‘vacaturetekst’ opgesteld en een 
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profiel. Het is belangrijk om de docenten te informeren over dit voorstel en hen te vragen voor 
aanvullingen en/of opmerkingen. Judith stuurt het dit document toe, met het verzoek het in de 
Bouw-vergadering te bespreken. 

 

7. TSO enquete 
- Uit eerdere gesprekken is gebleken dat ouders hebben aangegeven de kosten van de TSO te hoog 

vinden. De alternatieven die minder kosten, liggen niet voor het oprapen.  
Er zal een enquete worden gehouden onder de ouders over (o.a.) de mogelijkheden voor inzet van 
vrijwilligers. Sander maakt een opzet voor de enquete. 

 

8. W.v.t.t.k. 
- Koor van Juf Mariska: niemand aanwezig om haar te bedanken bij Castagnet! Dit is aan de ouders 
om te doen, niet aan de OR. 
- Niet alle leerkrachten zijn aanwezig bij de rapportgesprekken. Dit is onprettig omdat niet alle vragen 
worden beantwoord. Dit is volgens Peter niet de bedoeling. Als dat voorkomt, svp doorgeven aan 
Peter. 

 
Actiepuntenlijst bij notulen d.d. 6 september 2016 
Datum Actie Wie Deadline 
06-09-2016 Presentatie Wilgenstam op info-ochtend 

Mundo. 
Marieke A en 
M-C 

21 sept 2016 

06-09-2016 Reminder per mail naar organisatie A4D 
i.v.m. samenvallen Cito/Ramadan. 

Sander Okt 2016 

06-09-2016 Noeky uitnodigen voor volgende vergadering 
om communicatie-sessie voor te bereiden. 

M-C Okt 2016 

06-09-2016 Polsen of Luk Dewulf beschikbaar is op 10 
november voor de A.O. 

Sander Okt 2016 

06-09-2016 Philip inzetten voor kascontrole?! Judith Okt 2016 
06-09-2016 Mail rondsturen naar docenten over 

mogelijkheden inzet OR-geld t.b.v. kinderen. 
Marieke V Okt 2016 

06-09-2016 Document hulp-/klassenouders rondsturen 
aan docenten met verzoek te bespreken in 
Bouwvergadering. 

Judith Okt 2016 

06-09-2016 Enquete uitwerken over o.a. mogelijke inzet 
vrijwilligers. 

Sander Okt 2016 

Eerdere acties:    

17-03-2015 Communicatiematrix invullen Nwe leden Z.s.m 
17-03-2015 Communicatieplan met speerpunten 

opstellen , bespreken, definitief maken 
Allen Mei 2016 

    
 

Activiteitenkalender 2016 – 2017 
 
Datum Activiteit Coördinator OR  

10 november 2016 Algemene Ouderavond Directie - Sander – Marieke - M-C 
5 december 2016 Sinterklaas Mascha - Judith 
22 december 2016 Kerstborrel M-C – Soesma – Ana  
N.t.b. Schaatsen Stephan (Sander vraagt na) 
 Voorleesontbijt Ana - Soesma 
12 april 2017 Paasontbijt Ana - Soesma 
21 april 2017 Koningsspelen (poffertjes) Judith – Soesma – Mascha – Mijke – Chantal (?) 

– Marieke A - Klassenouders 
29 mei t/m 1 juni 2017 Avondvierdaagse Sander – Mijke – M-C 
 Schoolreis groep 1-2 Ana – Soesma 
 Schoolreis groep 3-4 Ana – Soesma (bussen via Derk Jan) 
3 en 4 juli 2017 Afscheid groep 8a en 8b Judith – Sander (+ hulpouders) 
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 Werving en contactpersoon 
hulpouders 

Judith 

 Werving en contactpersoon 
‘experts’ 

Sander 

 Communicatie M-C benadert Noeky voor de volgende 
vergadering 

 Ouderbetrokkenheid N.t.b. 
 Luizenproject Marieke A. 
 Cadeautje hulpouders  Judith 

 

 
���� Volgende OR vergadering: dinsdag 6 september 2016, 20.00 uur. 
Locatie Meidoornsingel. 
 

Vergaderdata OR 2016 – 2017 (locatie Meidoornsingel) 
Di 06-09-2016  
Di 11-10-2016  
Do 10-11-2016 (Algemene Ouderavond) 
Di 30-11-2016 
Di 17-01-2017 
Di 15-2-2017 
Di 21-3-2017 
Di 19-04-2017 
Di 23-05-2017 
Di 28-06-2017 
 

Vergaderdata MR 2016 – 2017 (locatie Wilgenlei) 
Volgt nog 

 


