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Notulen vergadering Vereniging Ouderraad OBS de Wilgenstam 
 
Datum 17 januari 2017 
Aanwezig Sander Noordman (vz), Marieke Vermey, Judith de Koeijer, Mijke van Steekelenburg, 

Marieke Ahaloui, Willem Lauwers, Marie-Claire van der Horst (not), Jeanine Barreveld 
Afwezig Chantal Niquet, Ana Salcines Angulo, Mascha van der Wiel, Soesma Tjikoeri, Philip de 

Koeijer 
	  
 
1. Opening en mededelingen 

Ingekomen post en mededelingen 
• Geen ingekomen post. 
• Jeanine Barreveld is aangeschoven om e.e.a. toe te lichten bij de uitkomsten van het 

kwaliteitsonderzoek en het gesprek met de Rijksinspectie.  
• Voor zowel Marieke Vermeij als voor Marieke Ahaloui is het vanavond de laatste vergadering. Wij 

willen hen enorm bedanken voor hun inzet.  
• De opbrengst van de gespreksgroep met onderwerp ‘vergroten ouderparticipatie’ op de Algemene 

Ouderavond, is door Sander uitgewerkt. Dit onderwerp komt volgende keer op de agenda. Ook de 
MR zal hiervan op de hoogte worden gesteld zodat zij desgewenst kunnen aanschuiven. 

Vaststellen agenda 
Toegevoegd worden de volgende punten: Presentatie resultaten kwaliteitsonderzoek/gesprek 
Rijksinspectie, besteding middelen en afscheid directie (dit laatste punt wordt niet opgenomen in de 
notulen). Wel is hiervoor een projectgroep opgericht, bestaande uit: Willem (communicatie-deel), Mijke, 
Judith en docenten. 
 

2. Verslag vorige vergadering (30 nov 2016) 
Het punt ‘Communicatie’  willen we opnieuw oppakken. M-C heeft Noeky benadert om ons bij dit 
proces te ondersteunen; zij is echter niet meer beschikbaar omdat zij na dit schooljaar geen kinderen 
meer op school heeft. Willem is communicatiedeskundige en geeft aan dit ‘project’ te willen oppakken. 

 
3. Resultaten kwaliteitsonderzoek en gesprek Rijksinspectie 

Er is hiervoor een presentatie rondgestuurd waarin de resultaten van het onderzoek zijn te lezen. In 
grote lijnen waren de grootste aandachtspunten: 
- Zeer goede resultaten op begrijpend lezen; dalende lijn in resultaten op rekenen. 
- Zeer goed pedagogisch klimaat en didactisch handelen. 
- Kwaliteitszorg en –cultuur is goed. 
- Kinderen willen een leerlingenraad. 
- Wilgenstam heeft enorm veel te bieden, maar doet veel te weinig aan marketing. 
- Meer en beter profileren; helder zijn wat we uitdragen en waar we goed in zijn. 
- Op het gebied van communicatie valt er binnen de Wilgenstam nog veel te verbeteren (zowel intern 

als extern). 
  

4. Mededelingen directie/penningmeester 
Directie: er bleek nog een mogelijkheid te zijn om het certificaat ‘Excellente school’  aan te vragen, 
echter daarvoor hadden binnen een gestelde termijn een aantal verbeterpunten moeten worden 
opgepakt. 
Penningmeester: op dit moment zijn de globale percentages van betaling als volgt: 
Werkweek: rond de 50% 
Ouderbijdrage: rond de 50% (let op: schatting; exacte cijfers bijwerken volgende vergadering) 
 

5. Besteding gelden 
Judith bespreekt met Jasper welke spellen er aangeschaft kunnen worden van het hiervoor 
gereserveerde OR-budget. Het zal dan voornamelijk gaan om spellen en/of attributen die gebruikt 
kunnen worden bij de Koningsspelen. 

 
6. Wvttk 

Vacatures voor de OR kunnen wellicht ook via de app worden verstuurd, en daarnaast in de 
nieuwsbrief worden geplaatst. 
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Actiepuntenlijst bij notulen d.d. 17 januari 2017 
Datum Actie Wie Deadline 
17-01-2017 Opbrengst gespreksgroepen AO verzamelen 

ter bespreking 
Sander/M-C 15-2-2017 

17-01-2017 Vacatures OR via app versturen en in 
nieuwsbrief laten plaatsen – hierover contact 
zoeken met Jasper 

Sander/M-C z.s.m. 

17-01-2017 Datum plannen voor gezamenlijk etentje Sander/M-C  
    
    
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  
11, 18, 25 januari 2017 Schaatsen Stephan (Sander vraagt na) 
Eind januari Voorleesontbijt Ana - Soesma 
12 april 2017 Paasontbijt Ana - Soesma 
21 april 2017 Koningsspelen (poffertjes) Judith – Soesma – Mascha (?) – 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 
3 en 4 juli 2017 Afscheid groep 8a en 8b Judith – Sander (+ hulpouders) 
 Hulpouders Judith 
 Werving en contactpersoon 

‘experts’ 
Sander 

 Communicatie Willem 
 Ouderbetrokkenheid N.t.b. 
 
à  Volgende OR vergadering: woensdag 15 februari 2017, 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) 
Woe 30-11-2016 
Di 17-01-2017 
Woe 15-2-2017 
Di 21-3-2017 
Woe 19-04-2017 
Di 23-05-2017 
Woe 28-06-2017 


