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Notulen vergadering Vereniging Ouderraad OBS de Wilgenstam 
 
Datum 28 juni 2017 
Aanwezig Sander Noordman (vz), Judith de Koeijer, Marie-Claire van der Horst (not), Jeanine 

Barneveld, Philip de Koeijer 
Afwezig Ana Salcines Angulo, Mijke van Steekelenburg, Willem Lauwers, Soesma Tjikoeri 
	  
 
1. Opening en mededelingen 

Opzet OR voor het volgende schooljaar 
De OR zal vanaf volgend schooljaar anders van opzet zijn. Zoals in eerdere vergaderingen is 
besproken zal de OR bestaan uit een bestuur (voorzitter, penningmeester, secretaris) met 
daaromheen een groep van coordinatoren voor de diverse activiteiten. Deze opzet is voorlegd in de 
Algemene Vergadering!! 
 
Tevens zullen er voor een aantal speerpunten/thema’s aanspreekpunten zijn. Bij speerpunten/thema’s 
moet je denken aan: Communicatie – ouderbetrokkenheid/klassenouders. 
Voor de coordinatie van activiteiten hadden in eerdere vergaderingen al Ana, Soesma en Judith zich 
opgegeven. Tevens zal er een beroep worden gedaan op de groep hulpouders en is het dus van 
belang dat deze groep moet worden blijven ‘aangevuld’. 

 
2. Mededelingen penningmeester 

Philip heeft een overzicht gemaakt; alles blijkt redelijk conform de begroting. 
Zowel de belronde als de verspreide brieven over de werkweek en de ouderbijdrage hebben geleid tot 
een aardig financieel resultaat. Tevens zal de oproep ook in de eerste nieuwsbrief worden gedaan. 
De kascontrole moet nog geregeld worden voor de Algemene Ouderavond. ACTIE: Philip. 
 

 
3. Activiteiten (aandachtspunten) 

- Algemene Ouderavond (9 nov): Jeanine en M-C coordineren dit. Besloten is om thema 
‘Mediawijsheid’ uit te werken. In de eerste nieuwsbrief zal een oproep gedaan worden om hulp te 
krijgen van nog 1 ouder. ACTIE: Jeanine/M-C 

- Sinterklaas: Er zal 1 moment worden gepland om de school te versieren; hierover zal een 
melding/oproep worden gedaan in de nieuwsbrief. ACTIE: Judith 

- Kerstborrel: Staat gepland voor donderdag 21 december, tijdens het kerstdiner van de kinderen. 
Coordinator hiervoor is nog niet benoemd. ACTIE: … 

- Schaatsen: Staat reeds gepland in januari 2018. Stephan pakt dit op net zoals bij andere jaren. Er 
wordt uitgezocht of alle vervoer, dus naast schaatsen ook werkweken (behalve Heino) en 
schoolreizen, bij 1 busmaatschappij kan worden ondergebracht. ACTIE: Philip. 

- Voorleesontbijt: Datum staat al gepland. Wordt wederom door Soesma en Ana gecoordineerd. 
- Paasontbijt: Datum staat gepland. Coordinatie ook door Ana en Soesma. 
- Koningsspelen: Staat gepland op 20 april met aansluitend 2 weken meivakantie. Hier zullen weer 

vele hulpouders welkom en nodig zijn. 
- Avond4daagse: Staat gepland. Coordinatie zal opnieuw moeten worden bekeken. ACTIE: … 
- Schoolreizen: Naar aanleiding van vorig jaar is er een evaluatiemail verstuurd. Deze is als het goed 

is besproken in de schoolreiscommissie. Belangrijk om mee te nemen voor komend jaar. 
- Aandachtspunt voor activiteiten volgend jaar in het algemeen: van te voren goede communicatie 

met de coordinatoren van de betreffende activiteiten, zodat niemand voor ‘verrassingen’ komt te 
staan. HEEL belangrijk om coordinatie vanuit docenten te hebben en vooral ook helder te hebben. 

 
4. Klassenouder 
Diverse ouders hebben gereageerd. Er is hiervan een overzicht verstuurd door M-C. Vrijwel alle klassen 
zijn bezet, daar waar nog ‘gaten’ zijn, moet worden gezocht naar invulling.  
Nu van belang om de betreffende ouders te informeren over hoe en wat, zie daarvoor ook de notitie en 
omschrijvingen door Judith gemaakt. ACTIE: Judith. 
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Actiepuntenlijst bij notulen d.d. 28 juni 2017 (zie ook rode markering) 
Datum Actie Wie Deadline 
28-6-2017 Kascontrole regelen. Philip Voor AO 
28-6-2017 Oproep plaatsen in nieuwsbrief voor hulp bij 

AO. 
Jeanine/M-C Sept 2017 

28-6-2017 Oproep plaatsen in nieuwsbrief voor hulp bij 
versieren school Sint/Kerst 

Judith Nov 2017 

28-6-2017 Coordinator Kerstborrel benoemen/vragen. …. Nov 2017 
28-6-2017 Inventariseren mogelijkheden vervoer 

onderbrengen bij 1 busmaatschappij. 
Philip Nov 2017 

28-6-2017 Coordinatie Avond4daagse 
benoemen/vragen. 

… T.z.t. 

28-6-2017 Reactie en verdere actie klassenouders Judith Z.s.m. 
 
 
Activiteitenkalender 2017-2018 
 
Datum Activiteit Coördinator OR  
9 november 2017 Algemene Ouderavond Jeanine – Marie-Claire - .. 
5 december 2017 Sinterklaas Judith + hulpouders 
Versiering school  .. + hulpouders 
21 december 2017 Kerstborrel Ana + .. + hulpouders 
7 + 14 januari 2018 Schaatsen Stephan + hulpouders 
24 januari 2018 Voorleesontbijt Ana – Soesma + hulpouders 
28 maart 2018 Paasontbijt Ana – Soesma + hulpouders 
20 april 2018 Koningsspelen (poffertjes) Judith – Soesma – hulpouders/klassenouders 
28 mei t/m 31 mei 2018 Avondvierdaagse Mijke + .. + hulpouders 
15 mei 2018 Schoolreis groep 1-2 Ana – Soesma + klassenouders 
17 mei 2018 Schoolreis groep 3-4 Ana – Soesma + klassenouders 
15 juni 2018 Suikerfeest N.t.b. 
9 + 10 juli 2018 Afscheid groep 8a en 8b .. + hulpouders 
 Hulpouders Judith 
 Werving en contactpersoon 

‘experts’ 
N.t.b. 

 Communicatie Willem 
 Ouderbetrokkenheid N.t.b. 
 
à  Volgende OR vergadering: dinsdag 5 september 2017, 20.00 uur. 
Locatie Meidoornsingel. 
 
Vergaderdata OR 2016 – 2017 (locatie Meidoornsingel) 
Di 5 sept 2017  
Woe 11 okt 2017 
Do 9 nov (Algemene Ouderavond) 
Di 28 nov 2017 
Woe 20 dec 2017 
Di 6 febr 2018 
Woe 14 mrt 2018 
Di 17 apr 2018 
Woe 6 juni 2018 
Di 3 juli 2018 
 
 


