
notulen overleg Ouderraad d.d. 31-10-2018 

 

Aanwezig:                          Henk van Benthem,  

                                           Anita Koolbergen,  

                                           Tirza Verdikt,  

                                           Patricia Kieft, 

                                           Angelique de Bruin,  

                                           Nico Kruiniger 

Afwezig met voorkennis:    Jan Karel de Wolff 

                                            Edwin Roos 

                                            Anita van der Meer 

                                            Kim Everaarts 

                                            Esther Barens 

 

1. Om 19.30 opent Henk de vergadering, bij afwezigheid van Jan Karel, en 
bespreekt in het kort de reden van Jan Karels afwezigheid. Tevens voegt hij 
een extra agendapunt toe i.v.m. de infoavond op 10 december. 

2. Korte voorstelronde. 
3. Nico zal tot nader order als secretaris fungeren. 
4. De notulen van de vorige vergadering krijgen één wijziging in de tekst onder 

punt 7 bij ”Klassen”. Henk neemt de opmerking “maar financieel nog goed 
haalbaar” met enige nuance terug, aangezien een inmiddels gevoerd overleg 
over de budgetten toch niet zo positief verliep. Ook de in de notulen vermelde 
data van de volgende vergaderingen moeten ook in deze notulen nogmaals 
worden vermeld. 12 december 2018, 30 januari 2019, 17 april 2019 en als 
laatste 12 juni 2019. Na deze opmerkingen zijn de notulen van 12 september 
goedgekeurd. 

5. Op 10 december zal er een info-avond voor de groepen 8 van de basisschool 
zijn. Henk vraagt naar vrijwilligers vanuit de ouderraad. Anita, Patricia en 
Angelique zullen die avond aanwezig zijn voor zaken als koffie e.d. en voor 
eventuele vragen van het publiek. De avond begint om 19.30 uur. 

6. Vanuit de medezeggenschapsraad geen mededelingen. 
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7. Schoolse zaken:  

     a. personeel:  

Er is afscheid genomen van Susan Rietveld(administratie). Voor haar is reeds een 
vervanger aangenomen, Sharon Soeters(uit meer dan 70 sollicitanten). Melissa 
Kempeners is in verwachting. Anita zal namens ouderraad een kaart sturen. 

     b. gebouw:   

De vloer van de gymzaal is te glad. Zal, liefst nog in december worden aangepakt. 
Vlak voor de herfstvakantie is er een probleem met de douches geconstateerd. Is 
inmiddels verholpen, en Henk is enigszins terughoudend. Toch is besloten tot 
transparantie, aangezien er inmiddels een goedgekeurd protocol in werking is. 
Elke week vindt een volledige spoeling plaats in zowel het kooklokaal als de 
douchegelegenheid. Henk zal hier in de december-nieuwsbrief aandacht aan 
besteden. 

     c. activiteiten:  

op 17 september is er een goedbezochte infoavond voor de ouders van de 2e klas 
geweest. Dit is op 15 oktober herhaald voor de 1e klas en schakel. Op 9 oktober 
was er een zeer leerzame studiedag. Op 19 oktober was het trefbaltoernooi. Henk 
brengt Sinterklaas, dan wel Kerst ter sprake. In het verleden kregen de leerlingen 
een chocoladeletter, maar vorig jaar een kerstsurprise, die ook niet veel kostte. Dat 
gaat ook dit jaar weer gebeuren. Anita, Patricia en Angelique zullen hiernaar 
kijken(Zeeman en/of Action). Zij zullen 10 december eerder aanwezig zijn om de 
surprises in te pakken. Zullen ongeveer 190 surprises moeten zijn 

8. Het schoolondersteuningsprofiel is af, en zal op korte termijn op de website 
worden geplaatst. 

9. Rondvraag: Anita vraagt of er geen posters van het OPDC zijn, aangezien        op 
de basisscholen andere middelbare scholen duidelijk zichtbaar op de            
publicatieborden aanwezig zijn. Henk stelt dat OPDC niet echt aan werving en    
reclame doet, maar wel in goed contact met alle basisscholen is. De IB-ers zijn    
daarbij van groot belang. 

 

10.Sluiting. Om 20.35 uur sluit Henk de vergadering. 

 

 

 

 


