
 

 

Notulen vergadering Ouderraad/Oudervereniging Het Palet 

Donderdag 9 mei 2019 

Aanvang 19.00 uur 

________________________________________________________________________ 

 

1. Welkom en vaststellen agenda 

De voorzitter opent de vergadering. Speciaal welkom voor de directrice die ivm een aantal 

punten deze vergadering aanschuift. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken. 

- Er zijn bankafschriften binnengekomen, deze gaan naar de penningmeester. 

3. Vaststellen Notulen  

- Op de laatste pagina van de notulen van de OR vergadering van 14 maart staat 

vermeld dat de avondvierdaagse komt te vervallen als schoolactiviteit. Er komt 

hiervan nog een mededeling vanuit school naar de ouders dat de school niet meer als 

groep deelneemt aan de vierdaagse. Daardoor zal de uitreiking van de medailles 

gebeuren in de Agora samen met de andere deelnemers. Er is dus geen aparte 

uitreiking voor deelnemers van Het Palet door de directrice. 

4. Financiële zaken 

4a. Stand van zaken ouderbijdrage en schoolreisbijdrage.  

- Alle ouderbijdragen zijn binnen. Alleen van de nieuwe ouders zullen er nog bijdrages 

volgen.  

- De kampbijdrage voor de leerlingen uit groep 8 zal worden gevraagd in de brief met 

de bekendmaking van de locatie. 

5. Samenwerking team en ouderraad 
 

-  Sommige onderwerpen komen op verschillende momenten ter sprake;  
tijdens de klankbordgroep, OR en MR. Dit kan zorgen voor miscommunicatie.  
Zoals bijvoorbeeld tijdens het onlangs besproken onderwerp “gezonde school”.  
Dit onderwerp ging daardoor een eigen leven leiden. Deze miscommunicatie is 
tijdens het dagelijks bestuur samen met de directrice besproken. Er is besproken hoe 
we met elkaar samenwerken en communiceren en hoe we dit kunnen verbeteren.  

-   De directrice licht de “Klankbordgroep” toe: De Klankbordgroep was voorheen het 
“Koffieuurtje”. Daar kwamen nooit heel veel ouders op af en het was voor de 
directrice daardoor iedere keer onzeker of er wel ouders zouden komen. De 



 

 

naamswijziging naar Klankbordgroep werd gedaan om een wat vastere groep met 
ouders te vormen. Momenteel zijn er vooral ouders uit de groep 1-2 hierbij aanwezig. 
Onder deze ouders speelt het thema “gezonde voeding” heel veel. De directrice geeft 
aan dat er bij de Klankbordgroep geen besluiten worden genomen. De 
Klankbordgroep is er om te peilen wat er leeft onder de ouders of waar ouders 
behoefte aan hebben. Zo is daar onlangs gesproken over de behoefte aan een 
infoboekje voor nieuwe ouders.  

-   De samenwerking tussen de OR en het team verloopt niet altijd even soepel. Binnen 
het team gaat het voorstel besproken worden om de samenstelling van leerkrachten 
per project te gaan rouleren. Zo ontstaat er ook ruimte voor nieuwe inzichten en 
ideeën. Tijdens de OR vergaderingen worden aankomende projecten besproken en er 
wordt een brainstorm over gehouden. Teamlid zal de uitkomsten daarvan weer 
meenemen naar het team. Zo kan de input van beide kanten tijdig worden 
ingebracht. 

 
6. Vooruitblik en brainstorm geplande projecten 

6a. Schoolreis 

- Volgende week moeten de definitieve aantallen worden doorgegeven aan 

Bobbejaanland en Pukkenmuk. 

- De kinderen krijgen bandjes met daarop het nummer van de school. 

6b. Schoolfotograaf 

- De schoolfoto’s worden gemaakt op dinsdag 4 juni 2019. 

- Naar aanleiding van voorgaande keren blijkt ondersteuning door een ouder van de 

OR niet nodig.  

6c. Schoolplein 

- Vanuit de gemeente is er een mogelijkheid voor subsidie voor “het schoolplein van 

de toekomst”. De directrice kan ons mededelen dat er een heel mooi plan klaar ligt. 

Met wat geluk kan hiermee al snel worden gestart. 

7. Evaluatie afgeronde projecten; 

 

7a. Sportdag:  

- Het plein was niet fijn voor de spelletjes van de sportdag. Er zijn veel kinderen 

gevallen. 

- Verder verloop van de sportdag was goed. 

- De doos met het Koningsontbijt van de Jumbo was netjes verzorgd. 



 

 

 

8. Aankomende wijzigingen ouderraad 

Vier leden geven aan dat zij met ingang van volgend schooljaar stoppen met de OR. Hiertoe 

zijn diverse redenen zoals einde zittingstermijn, wijziging in het dagelijks werk en een 

verhuizing. Daarnaast weten we dat de voorzitter nog blijft tot de Kerst 2019 maar daarna 

zal stoppen omdat haar dochter naar het middelbaar onderwijs gaat. Zij heeft dan nog 

ruimte om iemand anders de voorzittersrol over te dragen.  

Dit betekent zicht op een ernstig uitgedunde OR en een grote behoefte aan nieuwe leden. 

Van twee ouders is bekend dat zij interesse hebben. Deze gaan we gericht benaderen. 

Daarnaast gaan we een oproep plaatsen in het Kwastje.  

Een OR-lid geeft aan mee te willen kijken met de voorzittersrol. Een ander OR lid wil graag 

meekijken met de penningmeester. 

De voorzitter gaat voor de volgende vergadering een conceptplanning maken met de 

vergaderingen voor het schooljaar 2019/2020. In overleg wordt de vergaderdag vastgesteld 

op maandag. Daarvan zal worden geprobeerd 3 vergaderingen te plannen met de MR. 

Tijdens de OR vergadering van 13 juni zullen de projecten worden verdeeld. Dit in verband 

met de projectweek die altijd al in snel aan het begin van het schooljaar is.     

Teamlid geeft aan dat het team op 29 mei de projecten voor het nieuwe schooljaar gaat 

verdelen. 

9. Rondvraag 

-  Vanwege recent geval van hoofdluis wordt aangegeven dat het misschien ook wel fijn 

is voor de ouders om te weten dat het onder controle en voorbij is. Ouders krijgen 

namelijk wel een brief met de mededeling dat er hoofdluis is en of ze hier extra alert 

op willen zijn. Wellicht is het ook handig om in de brief te vermelden wat ouders 

kunnen doen wanneer er hoofdluis is geconstateerd. Worden spullen op school ook 

gewassen zoals bijvoorbeeld verkleedkleding bij een uitbraak van hoofdluis? 

-   Twee OR-leden geven aan volgende vergadering niet aanwezig te kunnen zijn. 

-   Het afsluitend etentje (op eigen kosten) staat gepland op 1 juli. 

10. Sluiting 

Volgende vergadering is op donderdag 13 juni 2019 aanvang 19.00 uur. 


