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Notulen vergadering ouderraad openbare basisschool De Werkschuit
Datum bespreking: 26 oktober 2015
Aanwezig: Miriam, Monique, Wesley, Laurens, Anita, Desiree, Annemarie, Glenn en Marco
Afwezig: Samila
Opgemaakt door: Dagmar
1. Opening
Anita opent de vergadering om 19.45 uur en heet twee belangstellenden voor de ouderraad,
Glenn Calmer en Marco Bergmans welkom.
2. Notulen vorige vergadering d.d. 21-09-2015
-De start van het project schoolfruit is volgende week, vanaf 2 november. Deze week zal er
nog een e-mail vanuit school naar de ouders worden verstuurd.
-Inmiddels is er een extra slot op de OR-kast gezet en de sleutel daarvan is alleen voor ORleden op te halen Anita.
-Er is e-mail contact met een fotograaf van “Sgoolfotografie”. Op 6 november is er een
kennismakingsgesprek met de fotograaf samen met Laurens en Dagmar. De fotograaf heeft
aangegeven twee dagen nodig te hebben om alle foto’s te maken en binnen de ouderraad
hebben we de voorkeur voor 23 en 24 mei aangegeven.
-De notulen worden verder zonder opmerkingen goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken, mededelingen en mededelingen team
-Er zijn twee brieven binnengekomen van schoolfotografen met bijgevoegd
informatiemateriaal. De keuze voor een schoolfotograaf is dit jaar al bekend.
-Een brief vanuit de Stichting Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede met een voorstel over
de invulling van piet bij de viering van Sinterklaas. Het voorstel is om pieten roetvegen te
geven, met daarbij de uitleg dat pieten door de schoorsteen kruipen en daar zwarte roetvegen
van krijgen. Het standpunt van de ouderraad: alle aanwezige leden zijn akkoord met het
aangegeven voorstel en het idee is om dit te verweven in het verhaal op school.
4. Ouderbijdrage / financiële status / begroting en jaarverslag
Dit jaar is de penningmeester begonnen met het eerst versturen van een e-mail over de
vrijwillige ouderbijdrage en vervolgens vanaf 1 oktober een herinneringsbrief aan de ouders
die op die datum nog niet hadden betaald. Een aantal ouders hebben aangegeven dat de
herinneringsbrief wat snel kwam na de e-mail, zeker gezien werd gevraagd om de betaling
voor 14 oktober te doen. Individuele regelingen om de ouderbijdrage te betalen zijn inmiddels
getroffen. De inschatting is dat voor ongeveer 10% van de leerlingen geen ouderbijdrage
wordt betaald, maar wel de bijdrage voor het jaarlijkse schoolreisje.
Mochten de inkomsten voor de activiteiten van de ouderraad terug blijven lopen, dan zou het
goed zijn om in de toekomst na te denken over alternatieve manieren / activiteiten om
eventuele tekorten aan te vullen.
De begroting voor dit jaar ziet er nog positief uit. De begroting is gemaakt op basis van de
gegevens van de afgelopen twee jaar.

5. EHBO
EHBO voor groep 8 is geen onderdeel van het vaste lessenpakket. De EHBO-lessen zullen
worden verzorgd door een externe organisatie en er worden kosten gemaakt voor boeken en
werkboeken. Deze kosten worden gedeeld door de ouderraad en de school.
6. Huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement ouderraad van de gemeenschappelijk openbare bassischool ‘de
Werkschuit’ te Wijk bij Duurstede is inmiddels digitaal gemaakt door Annemarie. We
discussiëren over het artikel dat gaat over de hoeveelheid ouderraadleden en of er wel of niet
een officiële stemming moet plaatsvinden voor het aanstellen van nieuwe leden. Met elkaar
spreken we af dat de inhoud van het huishoudelijk reglement verder in dit schooljaar nog
terugkomt en dat we vanaf het volgende schooljaar de uitvoering van de inhoud van het
reglement zullen gaan doen.
7. Evaluatie dag van de leerkracht
De leerkrachten vonden de geknutselde puzzelstukjes van de kinderen (georganiseerd door de
ouderraad) erg leuk. Door een communicatiemisverstand was er geen high tea op de dag van
de leerkracht zelf, maar een aantal dagen daarna gelukkig wel.
8. Komende activiteiten
1. Algemene ouderavond
De algemene ouderavond op 2 november heeft als thema: “hoe betrek je ouders bij het
creatieve proces van je kind?”. Dit is een thema vanuit het traject wat we als school volgen
vanuit “Cultuur in het hart van het onderwijs”. Het is namelijk niet alleen belangrijk dat
leerkrachten actief betrokken zijn bij het creatieve proces van de kinderen, maar dat ook de
ouders worden betrokken bij het creatieve proces van hun eigen kind(eren). Op de algemene
ouderavond zal dit thema worden uitgewerkt door het team van leerkrachten van de
Werkschuit en Kunstcentraal.
2. Sinterklaas
Op 2 november is pas bekend wat de verhaallijn zal worden vanuit het Sinterklaasjournaal.
De pieten en de sint zijn dezelfde personen als vorig jaar. Wellicht zijn er nog ideeën vanuit
de activiteiten rondom sinterklaas in Wijk, zoals de verhaallijn van het theaterstuk. Wesley,
Miriam en Monique zijn de personen vanuit de ouderraad die het geheel coördineren. Juf
Margreet moet nog gevraagd worden om Sinterklaas te schminken. De cadeautjes voor de
kinderen van de onderbouw zijn zo goed als geregeld.
3. (Kerst)
Dit onderwerp wordt tijdens de volgende vergadering besproken als de coördinator van Kerst,
Samila, ook aanwezig is.
9. Kalender / actielijst / draaiboeken
-De bovenbouw mag via de leerlingenraad meedenken over mogelijke bestemmingen van het
schoolreisje van dit schooljaar. Dit jaar zijn de volgende opties genoemd: Oud-Valkenveen,
Efteling, Toverland en Duinrell. Waarschijnlijk zal het Duinrell (zonder zwembad) worden.
De opties die roulerend terug kunnen komen zijn:
Onderbouw: Schateiland, Koningin Julianatoren en Ouwehands Dierenpark
Bovenbouw: Walibi, Kalkar (Duitsland), Nemo, Duinrell
-Nationaal schoolonbijt, de school is ingeloot en het ontbijt vindt plaats op woensdag 11
november. Het is de vraag of er voor deze activiteit nog extra hulp nodig is, vanuit de
ouderraad of mogelijk via de klassenouders van de groepen.
-Takenlijst. Het valt op dat sommige mensen bij veel activiteiten vermeld staan en het is goed
om dat anders te verdelen en om bij een aantal grote activiteiten te zorgen voor meer hulp.

Punt 13 uit de vorige notulen (vergaderdate en data decoteam) worden in deze notulen
nogmaals opgenomen, zie bij punt 10 van deze notulen.
Toevoeging aan de takenlijst:
-Inpakken cadeautjes en zakjes pepernoten (voor het schoenzetten).
-Avondvierdaagse: nieuwe coördinatoren zoeken naast Wesley. Wesley overlegt met Anja
over nieuwe vlaggen/spandoeken. Wesley heeft Marije van Flairdesign gevraagd of zij daarin
nog ideeën/mogelijkheden heeft.
10. Vergaderdata/data decoteam
-Dinsdag 1 december
-Donderdag 3 maart
In december zullen de overige data worden gepland.
Decoteam
Vrijdag 13 november versieren voor Sinterklaas (na schooltijd).
Vrijdag 4 december versieringen van Sinterklaas weer opruimen.
Maandag 7 december versieren voor Kerst (’s avonds).
Vrijdag 18 december versieringen van Kerst weer opruimen.
Na Kerst versieringen in een neutraal winterthema.
Vrijdag 29 januari versieren voor Carnaval.
Na Carnaval versieringen in een voorjaarsthema. (5 februari)
11. Rondvraag
Annemarie:
-Tijdens de vorige vergadering hadden we afgesproken om een groepsfoto te maken van alle
ouderraadleden. Dit punt wordt verplaatst naar de volgende vergadering.
-Graag tijdens de vergadering erop letten om elkaar uit te laten praten, zodat alles wat gezegd
Wordt, goed voor iedereen te volgen is.
Glenn en Marco zijn enthousiast en willen graag de ouderraad komen versterken.
12. Sluiting
Anita sluit de vergadering om 21.25 uur.

