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Maandag 12 december 2017 
________________________________________________________________________ 
 
1. Welkom en vaststellen agenda 
Voorzitter opent de vergadering. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken. 

- Er is een envelop binnengekomen van de Rabobank. Voorzitter heeft deze 
meegenomen en zal deze aan de penningmeester geven. 

- De moeder die vorige vergadering heeft bijgewoond, heeft in overleg met de 
voorzitter besloten om niet deel te nemen aan de Ouderraad. Zij heeft 
aangegeven wel beschikbaar te zijn als hulpouder. 

- Er is een verzoek vanuit de MR om de stukken van de OR te publiceren op de 
website van Het Palet ivm transparantie. Voor bijvoorbeeld het (financiële) 
jaarverslag geldt reeds een publicatieplicht. Tot op heden werd dit ingevuld 
door de stukken ter inzage aan te bieden, niet door actieve publicatie via de 
openbare website. Er wordt opgemerkt dat niet iedereen behoefte heeft 
met naam in de notulen op de website genoemd te worden. De leden van de 
OR zijn bekend bij het team en natuurlijk ook bij veel ouders, dit is geen 
geheim. Namen aan notulen en eventuele standpunten koppelen én 
publiekelijk publiceren is echter van een andere orde. OR stelt voor bij 
publiceren notulen namen leden eruit. 

 
3. Vaststellen Notulen  

- Sportshirts; OR-lid heeft navraag gedaan en het bedrukken is inderdaad best 
prijzig. Ook sponsort deze firma al scholen in de buurt van Papendrecht.  
Is het een optie om de kosten 50/50 te delen met tussen Spijshuis Uit de 
kunst en school? Ook is het een optie om de opbrengst van de verkoop 
tijdens de projectweek hiervoor te benutten. 
Kosten zijn nu ongeveer € 600,- voor 70 oranje shirts inclusief bedrukken. 
Directeur gaat nog navraag doen waar de andere school hun shirts lieten 
drukken. Ook gaf zij als tip om het telefoonnummer van de school op de 
mouw te laten drukken. 

4. (Nadere) kennismaking nieuwe directeur 

- Korte introductie van nieuwe directeur.  

- Verwachtingen t.a.v. de OR is dat zij een schakel zijn tussen de activiteiten 
en school. De leden fungeren als een rechterhand van de leerkrachten.  
Ook wordt er openheid verwacht, spreek dingen uit. Wij moeten het met z’n 
allen doen.  



- Afspraken over samenwerking met team: 
Wij zijn een bijna “verse” OR. Vorig schooljaar is een groot deel van de 
vaste OR samenstelling gestopt omdat hun kinderen schoolverlaters waren. 
Hierdoor is de nieuwe OR nog niet helemaal op elkaar afgestemd, wordt er 
nog afgetast wat de rol van de OR is, en welke taken behoren bij school 
t.a.v. projecten. Wie doet wat? 
Toelichting vanuit het team: Het team bestaande uit 2 leerkrachten maken 
een draaiboek per project, zij plannen de vergaderingen over de 
betreffende projecten en maken daarvan de notulen. Zij worden daarbij 
geholpen door ouders vanuit de OR/school. Het team is 
hoofdverantwoordelijk en roept hulp in waar nodig. Voortgang wordt 
besproken in de OR. De leerkracht die bij de OR-vergaderingen is, bespreekt 
dit weer met het team. 

5. Communicatie OR 

- Gebruik WhatsApp en email  
Groepsapp is niet voor alles; hoe te gebruiken? 
Communiceer met elkaar, niet over elkaar. We doen dit allemaal voor de 
kinderen. 

6. Voortgang geplande projecten 

6a. Kerstviering: 
- 13 december is er overleg met het team.  
- Na het overleg zal er een takenlijst worden opgesteld voor de hulpouders. 

Deze dienen om 17.00 uur op school te zijn. Kinderen mogen dan 
meekomen. 

- Er was een lage opkomst bij het versieren. Dit had mede te maken met veel 
zieken/overmacht. 

- Er zijn haakjes nodig voor het plaatsen van buitenverlichting. Mag dit in het 
hout? Deze haakjes kunnen blijven zitten en zo volgend jaar weer worden 
gebruikt. Directeur gaat hiermee akkoord. 

- Directeur is deze avond gastvrouw en begeleid het geheel. 
- De 3-jarigen uit de kinderopvang van Nikki komen ook samen met hun 

ouders. 
- OR-lid heeft openhaard hout voor de vuurkorven. 
- De man van OR-lid kan geen die avond waarschijnlijk geen foto’s maken. OR-

lid geeft aan dit te willen doen. 
- Het menu wordt nog doorgelopen. 
- Er komt een podium onder het afdak. Om 19.00 uur begint het optreden tot 

19.30 uur. Er is dan ook gelegenheid voor het maken van groepsfoto’s. 
- Bij vertrek om 19.30 uur krijgen kinderen een bedankje/wensje mee. 
- De complete OR blijft voor het opruimen en na afloop is er een kleine borrel 

voor de leerkrachten en de OR aangeboden door school. 



6b. Carnaval;  
- OR-lid geeft aan uit projectgroep voor carnaval te gaan. Zij zit ook al in de 

groep van Kerst en dit wordt te druk. Een ander OR-lid neemt haar taak 
over. 

- De schooloptocht zal dit jaar vertrekken vanuit het Palet. 
- Er dienen flessen te worden gespaard voor de ranja. 
- Er komt weer een tent met koffie voor de ouders. 
- Dit jaar zal de gehele straat worden gebruikt om op te stellen. De buurt 

wordt hiervan op de hoogte gebracht. 
- De eerste bespreking met het team moet nog plaatsvinden. Hiervoor is nog 

geen datum geprikt. 
- Thema dit jaar is: Allus op z’n kop. 
- De optocht is op vrijdag. Groep 1-2 dient hierover nog te worden 

geïnformeerd.  
- Er komt een stukje over de scholenoptocht in de carnavalskrant. 

7. Evaluatie afgeronde projecten: 

7a. Klussen op het schoolplein: dit heeft plaatsgevonden op 25 november. Er was 
helaas weinig animo voor. Het aanwezig klusteam heeft het speelhuisje opgeknapt 
en ook de fietsenstalling onder handen genomen. Iedereen had zijn taak en alles is 
soepel verlopen. 

7b. Sinterklaasviering: Pieten en Sint waren super en zijn al weer geboekt voor 
volgend jaar.  
Er waren geen broodjes voorzien voor de Sint en zijn pieten. Maar was dit wel 
nodig aangezien zij aanwezig waren van 09.00 uur tot 12.00 uur? 
Het budget was dit jaar € 400,-. Is het mogelijk dit te verhogen met € 50,-? Dit zal 
na afloop van het schooljaar worden bekeken. 

De ouderbijdrage zal volgend schooljaar misschien worden verhoogd met € 2,50, 
terug naar het oorspronkelijk vastgestelde bedrag van 27,50. 

7c. Lichtjesavond: in totaal hebben er 40 personen meegelopen en er zijn ook al 
ideeën voor volgend jaar. De kinderen vonden het heel leuk en het is goed voor het 
gevoel van saamhorigheid. Wat was het stoer om de eerste prijs te winnen! De 
trofee staat in de hal bij het keukentje. 
Dient hier volgend jaar ook een projectgroep voor te komen? 

8. Financiën  

- Penningmeester heeft n.a.v. de herinnering nog van 7 leerlingen de 
ouderbijdrage nog niet ontvangen. Directeur gaat dit verder oppakken. 

- De aansprakelijkheidsverzekering staat nog op werelddekking. Kan dit 
worden aangepast naar Europa/Benelux dekking? Premie is nu hoger. 
Directeur gaat de post nakijken. 

- Tijdens de volgende vergadering zullen de financiën verder worden 
besproken. De penningmeester wordt gevraagd hiertoe voor te bereiden.  



9. Overige zaken/rondvraag 

- Voorzitter geeft aan toch een extra vergadering toe te gaan voegen aan het 
begin van het volgend schooljaar. Er dient dan veel te worden besproken 
omdat er aan het begin veel grote projecten zitten. Er waren dit jaar 7 
vergaderingen gepland + de afsluitavond. Ook dienen de vergaderingen 
anders te worden voorbereid. Vergaderingen duren nu lang door het vele 
bijpraten wat ter plekke moet gebeuren. 

- De OR kast dient nodig te worden opgeruimd. Twee OR-leden gaan dit op 
zich nemen. 

- Secretaris geeft aan dat nu zij de notulen verzorgt, ze zich terug wil trekken 
uit de projecten. Wel is zij als hulpouder beschikbaar. OR stemt hiermee in. 

- De verdeling van de projecten zal opnieuw moeten worden ingedeeld omdat 
er veranderingen binnen de samenstelling van de OR zijn geweest. 

- Is het een idee op de opbrengst van de projectweek te gebruiken als 
deelsponsoring van de sportshirts.? Er dient hier namelijk nog een doel voor 
te worden vastgesteld zodat dit kan worden gecommuniceerd aan de ouders. 
Zo weten zij ook waar dit geld voor wordt gebruikt. OR-lid en 
teamvertegenwoordiger gaan de benodigde maten voor de shirts doornemen. 

10. Sluiting 
Volgende vergadering is op maandag 22 januari 2018 aanvang 19.00 uur. 
De daaropvolgende vergadering is op dinsdag 6 maart 2018 om 19.00 uur. De 
voorzitter sluit de vergadering.


