
Notulen Overleg Ouderraad woensdag 13 juni 2018                     

Aanwezig: Jan Karel de Wolf (Voorzitter), Henk van Benthem, Claudia Portengen, Joke de 

Boer, Kim Everaerts, Esther Barens, Tirza Verdikt, Anita van der Meer 

Afwezig zonder afbericht: Brenda Koster 

1. Opening en vaststellen agenda 

Na een heerlijk etentje, bereid door meneer Rintjema, waarvoor dank, opent Karel om 

19.40 uur de vergadering. Agenda wordt vastgesteld.  

 

2. Notulen 18-04-2018 

Na gekomen informatie n.a.v. notulen: 

 De kosten voor het vervangen van de convectoren en het aansturen van de 

verwarming tijdens een zware vorstperiode valt goedkoper uit dan gedacht. 

Voor ongeveer € 6000,00 kan deze oplossing worden gerealiseerd. 

 Sponsorschaatsen was groot succes – de krant en de radio hebben hier 

aandacht aan besteed. 

 Afspraak met Saenredam betreffende afmaken opleiding leerlingen die van de 

Saenstroom naar Saenredam uitstromen is opnieuw gemaakt. Vorige 

afspraak kon niet doorgaan vanwege sterfgeval personeelslid Saenredam. 

 

3. Medezeggenschapsraad 

 

Punten uit de MR vergadering van 24 mei: 

 

 Saenstroom nam als toehoorder deel aan de GMR, besloten is dat we, vanaf 

volgend schooljaar, niet meer deel mogen nemen in de GMR. Saenstroom is 

een aparte stichting en we zijn niet OVO, de beslissing om niet meer als 

toehoorder bij de GMR te zijn, is daar dan ook op gebaseerd. Met het 

wegvallen van de deelname aan de GMR verdwijnt ook een stuk informatie. In 

de vergadering is besproken hoe we aan dit stukje informatie kunnen komen. 

Besloten is de notulen van de GMR, die openbaar zijn, door te nemen en 

punten die van Saenstroom van toepassing kunnen zijn op de agenda van de 

MR te zetten.  

 Professioneel statuut – ter instemming 22-06-2018 

 Schoolplan – ter instemming 22-06-2018 

 

4. Tevredenheidsonderzoek 

` Personeel mag trots zijn op de uitkomst van het tevredenheidsonderzoek. Saenstroom 

behaalt op heel veel punten topscores. Zo zijn de tevredenheidsscores gegeven door 

ouders uniek hoog. Ook de leerlingen kennen hoge cijfers toe en zijn grotendeels 

tevreden over de school. Zowel het leidinggevend als het onderwijsondersteunend 

personeel is tevreden en ook van de basisscholen krijgt de Saenstroom het hoogste 

cijfer. Uitkomst tevredenheidsonderzoek is gevierd met gebak voor het personeel. 



Tevredenheidsonderzoek zal verder geanalyseerd worden en er zullen verbeterpunten 

worden aangedragen.  

5. Voorstel begroting ouderbijdrage 

Een aantal wijzigingen in de besteding van de ouderbijdrage, zo zal er voor de 

eerstejaars leerlingen geen kamp meer worden georganiseerd. Zij krijgen een uitgebreid 

introductieprogramma. Verder gaat er € 40,00 per eerstejaars leerling gebruikt worden 

voor het burgerschapsprogramma. De bijdrage van ouders blijft gelijk namelijk; € 135,00 

voor de eerste- en de tweedeklassers en € 115,00 voor de schakelklas. Begroting wordt 

door de ouderraad goed gekeurd.  

 

6. Privacy wetgeving 

Vanaf 25 mei jl. is de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking 

getreden. Esther de Boer heeft ruim op tijd voor het samenwerkingsverband een 

quickscan laten maken, welke is gebruikt als leidraad voor de planning van de 

aanpassingen die de invoering van privacy wetgeving voor Saenstroom met zich 

meebrengt. Door de nieuwe privacy wetgeving moeten er veel veranderingen 

doorgevoerd worden en veel nieuwe reglementen worden opgesteld. Zo moeten 

bijvoorbeeld persoonlijke gegevens in beveiligde e-mails (versleuteld met code) verstuurd 

gaan worden, moeten de postbakjes op slot en moet het “smoelenboek” op een 

afgesloten plaats bewaard worden. Ook komt er een nieuwe gedragscode voor het 

personeel en een aangepast informatiebeveiliging en privacy beleid. Ook is er een nieuw 

protocol betreffende camera – en videobeelden opgesteld. Ouders moet voor 

verschillende omgevingen (website, schoolgids) om toestemming voor plaatsing foto’s 

worden gevraagd. Ook voor deelname in groepsapps vanuit de school (leerkracht) is 

toestemming van de ouders nodig.  

 

7. Schoolse zaken 

 Personeel: afscheid van C. Göral en Thijs Noom 

Er loopt een sollicitatieprocedure voor nieuwe mentor 

 Gebouw: geen bijzonderheden 

 Klassen: schooljaar 2018/2019 zijn er 12 klassen (er zijn ongeveer 20 minder 

aanmeldingen) 

 Activiteiten:   

o Citotoetsen 1e klassen: wisselende resultaten  

o Citotoetsen 2e klassen: goed resultaat behaald 

o Schoolfeest 14 juni, thema Beach Party 

o 25 en 26 juni intake nieuwe ouders 

o 4 juli POVO ochtend 

 

8. Rondvraag 

Wanneer hebben de leerlingen vakantie? Maandag 16 juli zijn de laatste activiteiten op 

school, vanaf dinsdag 17 juli zijn de leerlingen vrij. Vraag was of het mogelijk is om 

eerder te communiceren vanaf wanneer de leerlingen daadwerkelijk vrij zijn i.v.m. het 

plannen van de vakantie.  

 



 

9. Sluiting 

Nadat er afscheid van Joke en Claudia is genomen, sluit Jan Karel om 20.45 uur de 

vergadering.    

 

Nieuwe jaarplanning vergaderingen ouderraad wordt gemaild.  


