
Notulen Ouderraad Titus Brandsma 24 november 2020 

Aanwezig: Kirsten van Leeuwen, Marlous Weghorst, Bas van Pelt, Marije de Boer, 
Wouter ten Brummelhuis, Vincent Vlaanderen, Stephanie Toenink, Jennifer 
van Deijk, Manon van Goethem, Esther Faulhaber, Maya Hille (leerkracht), 
Debby Niehenker (directie) en Marieke Kramer. 

Afwezig: Debbie van Merksteijn, Hanneke Tacken, Kirsten van Leeuwen 
 

1. Opening vergadering 
 
Wouter opent de vergadering. Er komen nog een paar punten bij op de agenda. De bezetting 
van de werkgroepen zal onder dat kopje besproken worden.  
 
2. Vaststellen notulen 6 oktober 2020 en doornemen actiepunten 
 
De notulen worden goedgekeurd. Marieke zal de notulen naar Lisette mailen. Marieke gaat 
bij Lisette nog eens navragen wanneer alles online komt en dus voor alle ouders inzichtelijk 
is. ACTIE. Actiepunten zijn doorgenomen. 
 
3. Mededelingen vanuit de directie 
 

 Muziekonderwijs. Debby vraagt of de ouderraad de kosten voor muziekonderwijs 
voor komende kalanderjaar (2021) wil betalen. Het gaat om een bedrag van 
€6720,19. In de begroting van school kan dit niet meer opgenomen worden. 
Daarnaast zijn er dit schooljaar extra hoge kosten door de aanschaf van 
Chromebooks. De ouderraad stemt in met een eenmalige betaling van de onkosten 
voor muziekonderwijs op voorwaarde dat dit een structurele vorm gaat krijgen. 
Tevens dat de kosten hiervoor voortaan in de begroting van school opgenomen gaan 
worden. De ouderraad ziet dit als kosten die horen bij onderwijs. Gezien er nu minder 
activiteiten ondernomen kunnen worden door corona en er nog geld in kas is bij de 
ouderraad zien wij het als een goede besteding van de ouderraad gelden om alle 
kinderen op onze school al dit schooljaar kennis te laten maken met muziek.  
De organisatie waar Debby op haar vorige school mee heeft gewerkt kan in januari 
2021 starten op onze school. Het pakket dat zij aanbieden bestaat uit 15 lessen voor 
elke klas gedurende een kalenderjaar. De lessen staan niet op zicht zelf maar maken 
onderdeel uit van een programma. Er zijn leerlijnen uitgezet, zodat vanaf groep 1 
kinderen passend kennis maken met muziek en dit wordt uitgebreid tot in groep 8. 
Volgens Debby een kwalitatief goede vorm van muziekonderwijs.  
 

4. Mededelingen vanuit de Medezeggenschapsraad (MR) 
 
Uit de verkiezingen zijn 2 ouders (Wojtek en Bjorn) gekozen als nieuwe MR leden. Yvette en 
Maya zullen de geleding van de leerkrachten komen versterken. Daarmee is de MR weer op 
volle kracht. De MR vergadering was verschoven naar vanavond dus verder kan Bas nu 
(nog) geen mededelingen doen. Nieuwe data waarop de MR bij elkaar komt geeft Bas nog 
door aan Marieke. ACTIE 
 
5. Mededelingen vanuit de ouderraad 
 

 Hal ouders: Debbie is er niet om hier informatie over te geven. ACTIE 

 Nieuwe leden: Anouk heeft ervoor gekozen geen lid te gaan worden van de OR 
vanwege andere activiteiten.  

 Financiën OR: Wouter vertelt dat hij aan het eind van elk schooljaar een overzicht wil 
maken zodat alle ouders inzichtelijk krijgen waar de ouderbijdrage aan besteedt is. 



Dit zal in procenten gaan om een duidelijk beeld te krijgen. Er wordt geopperd dit ook 
nu al te doen, voor de betalingsherinnering eruit gaat. Mogelijk geeft dit ouders een 
beter beeld van de besteding van de ouderbijdrage en helpt dit in hun keuze om de 
bijdrage te voldoen.  

 We willen in de nieuwsbrief laten vermelden dat de ouderraad voor het komende 
kalenderjaar de onkosten voor de muzieklessen op school op zich gaat nemen. Deze 
zullen betaald worden uit de kas. Dit is geld dat direct ten goede komt aan alle 
leerlingen. ACTIE 

 Vrijwillige ouderbijdrage: Wouter geeft aan dat op dit moment nog niet door alle 
ouders de bijdrage betaald is. Er gaat in januari weer een herinnering uit en Debby 
gaat daarna informeren bij de ouders wat hun motivatie is voor het niet betalen. Het is 
en blijft een vrijwillige bijdrage maar komt wel ten goede aan de activiteiten voor alle 
kinderen op school. Wouter wil vaker een overzicht uitdraaien en ook de besteding 
van het geld inzichtelijk maken voor iedereen in een overzicht. ACTIE 

 
6. Mededelingen vanuit de werkgroepen 

 Sinterklaas: Alles is rond en geregeld. Vanwege corona is er dit jaar mede voor 
gekozen alles bij de Dondersteen in te kopen. Dit zijn iets duurdere cadeaus maar 
wel altijd erg goed. Tevens wordt hier alles ingepakt en hoeven we dus niet met 
ouders bij elkaar te komen op school om in te pakken. 

 Kerst: er kan/mag dit jaar geen kerstdiner in de avond plaats vinden op school. Ook 
een andere vorm op een later tijdstip dan aansluitend op schooltijden is niet 
wenselijk. Dit om het aantal reisbewegingen beperkt te houden. De kerstwerkgroep 
(leerkrachten) heeft er dan ook voor gekozen een kerstlunch te houden. Dinsdag 15 
december zal dit gehouden worden en in het teken staan van foute kersttruien dag. 
Er zal klas overschrijdend geknutseld gaan worden.  
Van de OR wordt gevraagd de boodschappen te halen en in de hal klaar te zetten.  
Als OR willen we de lunch extra feestelijk maken door te zorgen voor mooie 
aankleding van de tafels. Iedereen zal de gezelligheid missen van de kerst inn en op 
deze manier willen we er een zo feestelijk mogelijke dag van maken. ACTIE 

 Bezetting werkgroepen: Marije heef te kennen gegeven uit de carnavals werkgroep te 
gaan. Hiermee komt er een plek vrij. Wouter wil dit wel op zich nemen tot er iemand 
anders gevonden is. Dit jaar zullen we toch moeten kijken wat mogelijk is.  
 

 
7. Rondvraag 

 Begroting ruimte voor bijdrage muziekles? Wouter heeft de begroting erbij gepakt en 
hier zit weinig ruimte voor een jaarlijkse bijdrage. Wat er nu inkomt gaat er ook uit. 
Het zou een idee kunnen zijn om extra geld te werven hiervoor middels een activiteit. 
Maar dat is voor dit jaar niet haalbaar (corona) en niet nodig.  

 Toiletten boven (bovenbouw) ruiken naar urine en zijn vies. Het is een bekend 
probleem mbt de toiletten beneden mede door de ouderdom van het gebouw. Nu 
horen we er ook bovenbouw kinderen over. Is er in deze tijd extra aandacht voor 
hygiëne in de toiletruimten??? ACTIE 

 We merkten vandaag dat we alle informatie pas tijdens de vergadering verkrijgen en 
daar gelijk over moeten beslissen. Streven is elkaar beter op de hoogte te houden en 
over belangrijke zaken vooraf bij elkaar te komen. Zo kunnen wij als OR al een 
mening vormen. Het is ook even opnieuw afstemmen tussen de nieuwe directie en 
veel nieuwe leden in de OR.  

 
 
8. Sluiting 
 
Wouter dankt alle aanwezigen.  



 
De volgende vergadering is op dinsdag 12 januari 20:00uur. 
 
 
Actiepunten 

Datum 
vergadering 

Onderwerp/actie Wie Gereed 

    

06-10-2020 Hal ouders Debbie  

24-11-2020 Muziekdocent/ school Debby  

24-11-2020 Overzicht financiën Wouter  

24-11-2020 Herinnering ouderbijdrage Wouter Jan 2021 

24-11-2020 Info muziek mailen OR leden Marieke zsm 

24-11-2020 Notulen OR openbaar Marieke zsm 

24-11-2020 Invulling kerstlunch Vincent/ Marieke/ 
Debbie 

 

24-11-2020 Data MR en dus nieuwe data OR Bas/ Marieke zsm 

24-11-2020 Info bijdrage ouderraad muziek 
nieuwsbrief 

Marieke/ Debby  

24-11-2020 Hygiëne toiletten Debby  

 
 
Lopende zaken 

Datum 
vergadering 

Onderwerp/actie Werkgroep / Wie 

   

06-10-2020 Manier van geld innen 
ouderbijdrage/ activiteiten 

Wouter 

   

   

 


