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Notulen Ouderraadvergadering 

  Obs de Dijk ‘Oost en WEST’ 
              18 december 2017 
 
Aanwezig, Esther Bouma van der Laan, Esther Yska van de Graaf, Mandy Mantel, Linda Dirksen, 
Sierske Hoppenbrouwers, Esther Nadort, Marijke Lantinga, Corine Rietveld, Petra Boerkamp, Rabia 
Peter, Wendy van Nek 
Afwezig: Perihan Snel, Rob van Rooy en Bianca Rovekamp 
 
1. Opening en mededelingen 
De vergadering word tom 19.38 uur door Esther Bouma geopend. Rob heeft zich via de mail 
afgemeld. Bianca via Mandy en Perihan via de OR leden West. Bianca is langdurig ziek. Voor 
volgende OR vergadering Robert Poggenklaas uitnodigen. Ook is er namens de OR een 
beterschapskaartje naar Bianca verstuurd.  
 
2. Notulen vorig overleg en Actiepunten 
Notulen van vorige vergadering zijn akkoord. Deze worden door Corine aan Natascha gemaild en die 
plaatst ze op de website van school. Ouders ontvangen via Digiduif bericht dat de notulen op de 
website staan.  
 
3. Financiën: 
Stavaza Ouderbijfrage en Schoolreisbijdrage: 
Er is sinds de laatste notulen (31 oktober) geen schoolreisbijdrage meer binnen gekomen. OR 
verstuurt in januari een herinnering. Petra stuurt mail naar Robert om lijst op te vragen van ouders die 
nog niet betaald hebben.  
Sinterklaas commissie is positief geeindigd.  
 
Stavaza automatische incasso: we krijgen straks Schoolpraat in plaats van Digiduif. Via Schoolpraat 
kant een Ideal link worden meegestuurd voor de schoolreisbijdrage en ouderbijdrage. Er volgt hieruit 
ook een overzicht voor de leerkrachten wie er dan betaald hebben. Zodra dit werkt verdwijnt de 
pinautomaat. OR wil graag juf Natascha Weeteling uitnodigen zodat zij tegen die tijd uitleg over 
Schoolpraat en dit alles kan geven.  
 
Stavaza kascontrole: Tanja Kroonenberg heeft kascontrole gedaan. Cijfers zijn goedgekeurd. 
 
Stavaza boeken voor school: door miscommunicatie school komt er voor dit project maar 1000 euro 
beschikbaar. Afgesproken was om 1500 euro beschikbaar te maken. In OR vergadering nu besloten 
dat OR ook 1000 euro beschikbaar stelt. 
Dus in plaats van 3000 euro wordt er nu 2000 euro voor dit project beschikbaar gesteld. Met name op 
West is een groot te kort aan boeken. Er is een lijst gemaakt en voor de kleuters wordt voor beide 
locaties in total 750 euro gereserveerd om boeken aan te schaffen. In groep 8 worden wel eens 
engelstalige boeken gelezen. Budget laat op dit moment niet toe om ook deze boeken aan te 
schaffen. Wel willen via de notulen een oproep doen aan de ouders om leuke Engelse boeken bij 
school in te leveren. Denk bijvoorbeeld aan boeken van Roald Dahl.  
 
Stavaza schoolplein uitgaven: deze worden doorgeschoven naar het voorjaar.  
 
4. Commissies: 
Biebcommissie Oost: door afwezigheid Bianca is er nog geen nieuw schema voor de biebbus. 13 
januari is de eerste keer in het nieuwe jaar dat de biebbus er weer is. Vervolgens om de 4 weken. In 
de vakantie wordt gewoon doorgeteld. Esther Nadort schakelt met juf Barbara over schema en andere 
zaken.  
 
Kerstcommissie: dit jaar afgesproken dat we op beide locaties 1 consumptie bon namens OR 
aanbieden. Voor Oost is hiervoor een flyer gemaakt waar de consumptiebon aan zat. Deze worden 
aan de oudste kinderen uitgedeeld. Rest van de consumpties kost 1 euro.  
West mailt nogmaals bonnen inzake kerstdiner 2016. Deze zijn niet goed bij Petra aangekomen.  
Kerstcommissie op beide locaties goed evalueren en balans opmaken om te kijken hoe we het 
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volgend jaar gaan doen.  
 
5 . Communicatie OR: 
- bevindingen schoolfotograaf: de leden van de OR hebben veel negatieve reacties over de 
schoolfoto’s ontvangen. Daarom beslissen we als OR dat we een andere fotograaf willen hebben. 
Sierske weet een andere goede en leuke fotograaf. Mandy neemt fotograaf problematiek met Robert 
op. Juf Marjolein en juf Anne zijn vanuit school aanspreekpunten voor de schoolfotograaf.  
 
6. Stavaza waterschool: 
Door afwezigheid van Bianca blijft dit punt voor de volgende vergadering op de agenda staan. Wellicht 
dat Robert er dan iets over kan vertellen.  
 
7.Veiligheid/viezigheid schoolplein locatie Oost en Cornelis Vettuin: 
Het schoolplein van locatie Oost is op dit moment erg vies. Veel modder en vieze hout snippers door 
slechte weer. Kinderen komen hierdoor ook vies in huis (schoenen en kleding met name). Dit is ook 
een punt in de MR vergadering geweest. Esther Bouma gaat daarom ook contact opnemen met Farid 
(=voorzitter MR) en kijken naar een eventuele oplossing. Schoolplein moet echt schoon worden en er 
moet een andere bodembedekking komen.  
 
8. Stavaza rookvrij schoolplein: 
Er hangen inmiddels borden op schoolplein locatie Oost.  
 
9. Terugblik: 
November: lichtjes actie. Dit is alleen op Oost geweest. Er zijn nog 40 lichtjes over. West kan dus 
eventueel ook nog een lichtjes actie doen en deze lichtjes hiervoor gebruiken.  
Punt met betrekking tot hoge bezorgkosten heeft te maken dat de lichtjes uit buitenland kwamen. 
Kosten waren even goed nog lager als dat ze via Nederland besteld zouden worden.  
 
22 november Open dag school: op Oost hebben alle leerkrachten iets speciaals in de klas gedaan. 
Meer ouders aanwezig (zowel bestaand als nieuw) dan vorig jaar. 
Op West alleen nieuwe ouders gezien. Leerlingenraad verzorgde een rondleiding voor de ouders.  
 
December:  
Sinterklaas: Op beide locaties goed gegaan. Op Oost werden in de groepen 1 t/m 4 de cadeaus door 
de Pieten uitgedeeld.  
 
10. Vooruitblik: 
21 december: Kerstdiner 
groep 8 locatie Oost gaat kerststukjes maken.  
Januari:  
Nieuwjaarsborrel: er is geen nieuwjaarsborrel.  
 
11. Rondvraag: 
Marijke heeft vraag over fietsen op schoolplein locatie Oost. Dit gebeurt namelijk weer regelmatig. Ook 
wil ze bekijken of we iets met de fietsenrekken kunnen doen. Andere opstelling? Zij gaat dit opnemen 
met school.  
Esther Bouma: graag uitje met OR in januari. Er wordt direct een afspraak gemaakt voor dinsdag 30 
januari. . Corine en Sierske gaan dit samen oppakken.  
 
 
 
De volgende OR vergadering is op : 
Dinsdag 23 januari  
Locatie: de Dijk Oost 
Aanvang: 19.30 uur 
 
Actie  Omschrijving  Wie  Wanneer 

1 Herinneringsbrief OB en SB versturen Esther Bouma Januari 2018 
 

2 Robert Poggenklaas uitnodigen voor 
volgende vergadering 23 januari  

Corine 8 januari 2018 

3 Liijst opvragen inzake OB en SB bij Petra  Zo snel mogelijk 
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Robert 
4 Schema Biebcommissie Oost  Esther Nadort Zo snel mogelijk 
5 Evaluatie kerstcommissie oppakken  Beide locaties Zo snel mogelijk 
6 Bevindingen schoolfotograaf OR 

terugkoppelen aan Robert 
Mandy Zo snel mogelijk 

 
7 Viezigheid schoolplein Oost met MR 

bespreken 
Esther Bouma Zo snel mogelijk 

 


