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Notulen Ouderraadvergadering 

  Obs de Dijk ‘Oost en WEST’ 
            9 juli 2018 
 
Aanwezig, Esther Yska van de Graaf, Linda Dirksen, Esther Nadort, Corine Rietveld, Petra Boerkamp, 
Rob van Rooy, Sierske Hoppenbrouwers, Esther Bouma van der Laan, Marijke Lantinga 
Afwezig: Rabia Peter, Robert Poggenklaas, Mandy Mantel 
 
1. Opening en mededelingen: 
De vergadering wordt om 19.38 uur door Esther Bouma geopend. De nieuwe directeur Ron Velseboer 
is voor deze vergadering uitgenodigd. Hij is ook aanwezig evenals Farid Raij, Jantine Volmer en Tom 
Duijm van de MR. Voorstelrondje door Ron Velzeboer. MR en OR worden in de gelegenheid gesteld 
om vragen te stellen. Vanaf september schuift hij bij de OR vergaderingen aan.  
Vervolgens verteld Farid nog een en ander over hoe het erin de MR aan toe gaat. Hij vertrekt als 
voorzitter en Tom Duijm volgt hem komend schooljaar op. MR bestaat op dit moment uit 3 ouders en 3 
leerkrachten. MR heeft adviesrecht, informatieplicht en instemmingsplicht. Ze zijn nauw betrokken 
geweest bij het aanstellen van de nieuwe directeur en adjunct directeur.  
Aan het einde besluiten wij dat we per roulatie aanschuiven bij de MR en dat de MR ook bij de 
vergaderingen van de OR aansluit. Op deze manier zijn we meer op de hoogte wat er bij elkaar speelt.  
 
2. Notulen vorig overleg en Actiepunten: 
Notulen van vorige vergadering zijn akkoord. De vergadering van 30 mei heeft door omstandigheden 
niet plaats gevonden. De notulen worden door Corine gemaakt en per mail aan alle OR leden 
verstuurd. Natascha Weeteling ontvangt ook de notulen om ze op de site te plaatsen. Zodra dit is 
gebeurd zal Corine via de schoolpraat app een bericht sturen dat ze op de site staan.  
Alle openstaande actiepunten zijn afgehandeld.  
 
3. Financiën: 
Stavaza Ouderbijdrage en Schoolreisbijdrage: 
Marijke Lantinga gaat het penningmeesterschap van Petra Boerkamp overnemen. Wij nemen tijdens 
onze laatste OR vergadering van dit jaar afscheid van Petra. Per 15 juli zal Marijke alles officieel 
overnemen. Marijke heeft gesprek gehad met Zaanprimair om te kijken of de ouderbijdrage en 
schoolreisbijdrage via de App betaald kunnen worden. Ouders worden dan doorverwezen naar Ideal. 
Groep 7 West komt doordat ze minder leerlingen hebben niet uit met geld voor het schoolreisje (kamp) 
dit jaar. We hebben dit direct bij de MR neergelegd en zij gaan kijken of ze vanuit hun budget een 
bijdrage kunnen leveren.  
Daarnaast gaan we kijken (in overleg met MR) of we de schoolreisbijdrage kunnen verhogen. Esther 
Bouma zorgt dat de MR een mail krijgt met huidige bedragen en tevens de bedragen waarnaar we 
willen verhogen. Dit doen we met name omdat de kosten van de bussen ieder jaar hoger worden, 
entrée prijzen van de attractieparken stijgen (en wij niet telkens naar hetzelfde park willen) en de 
begeleidende ouders worden tevens van de schoolreisbijdrage betaald. Voorstel is om het naar 30 
euro te verhogen voor de groepen 1 t/m 6 en naar 40 euro voor de groepen 7 en 8. Dit zal dan met 
ingang van komend schooljaar zijn.  
Daarnaast gaat Marijke navraag doen of de OR een eigen emailadres kan krijgen. En ook polsen wat 
de schoolreisbijdragen van andere scholen in de Zaanstreek zijn.  
Eind stand ouderbijdrage: 87% betaald en schoolreisbijdrage 97% betalaald. De OR is hier meer dan 
tevreden over!  
 
4. Stand van zaken waterschool: 
Staat al geruime tijd op de agenda maar door afwezigheid directie wordt dit punt doorgeschoven naar 
de volgende vergadering.  
 
5. Veiligheid/viezigheid schoolplein Oost en Cornelis Vettuin: 
Punt staat ook al geruime tijd op onze agenda. Ook door afwezigheid van de directie wordt besloten 
dat we het naar onze volgende vergadering doorschuiven.  
 
6 . Commissies: 
Schoolreiscommissie: Linda ontvangt deze week terugkoppeling van de leerkrachten m.b.t. de 
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bestemmingen. Zij geeft dit dan zo snel mogelijk door aan de schoolreiscommissie.  
Update aankoop boeken en speelgoed: Linda heeft complete lijst met speelgoed. West heeft ook een 
lijstje klaar. Sierske Hoppenbrouwers gaat voor West bestellen en Linda gaat voor Oost bestellen. 
Bedoeling is dat het speelgoed met aanvang van het nieuwe schooljaar er is.  
Boeken: alle bestelde boeken zijn binnengekomen en in de bibliotheek gelegd. Totaal is voor 2000 
euro aan boeken gekocht.  
Luizencontrole: Aline Prins stopt als coordinator voor de luizencommissie. Tevens stopt ook nog een 
andere moeder. Op Oost gaan we hetzelfde systeem als op West hanteren. Klassenmoeders 
ontvangen een bericht wanneer er geluisd moet worden. Zij kunnen dan vervolgens per groep 2 of 3 
ouders regelen die gaan helpen.  
Esther Nadort gaat achter een lijst aan van de klassenmoeders. Dit gaat met ingang van het nieuwe 
schooljaar in.  
Sportdag: komend schooljaar ook vanaf groep 3 zorgen. Hierdoor zijn er te veel grote tenues. Eshter 
Nadort gaat nieuwe tenues/broeken en sokken regelen. In total 30 tot 40 setjes komen erbij.  
 
7. Communicatie OR: 
Huidige manier van vergaderen bevalt goed. Gehele vergadering blijft Oost en West bij elkaar.  
Dit zetten we komend schooljaar ook zo voort.  
Daarnaast willen we tijdens de informatie avond (2e week september) een korte presentatie geven 
over de OR. Via deze manier willen we meer bekendheid aan de OR geven en ook meer ouders 
proberen te werven die in de commissies gaan.  
 
8.Toekomstplannen OR en evualuatie afgelopen jaar: 
- Ouderhulpboekje is door Corine naar Esther Bouma verstuurd. 
- Jaarplan 2018/2019 is ook door Corine aan Esther Bouma gemaild 
- vrijdag 13 juli gaan Esther Bouma en Corine om de tafel om dit te bespreken en een verslag van 
afgelopen schooljaar te maken.  
 
9. Directie wisseling:  
Zie verslag bij opening en mededelingen 
 
10. Terugblik: 
April: Sportdag: goed verlopen 
Mei: restaurantmiddag. Groep 8 op Oost heeft 400 euro opgehaald en is hiervan gaan klimmen en 
zwemmen. Ook zijn ze allemaal voor hun verkeersdiploma geslaagd.  
Avondvierdaagse: kleine groep ouders en leerlingen maar zoals altijd super gezellig en top 
georganiseerd. Volgend jaar weer! 
 
11. Vooruitblik: 
Afscheid groep 8 Oost en West: 
Alle boodschappen zijn reeds gedaan. West heeft in totaal 4 ouders die helpen.  
Voor Oost ontvangen de OR leden nog een uitnodiging. Hier zijn ook 4 ouders die kunnen helpen.  
Er is geen disco maar wel muziek. Wij zijn om 18.00 uur aanwezig.  
 
12. Rondvraag: 
Esther Nadort: goede vergadering. Voor OR was dit een goed jaar. Veel goede zaken georganiseerd! 
Esther Bouma: afscheidetentje voor Petra. We besluiten dat we dit op dinsdag 4 september doen. We 
vergaderen dan eerst en gaan vervolgens uiteten.  
 
 
De volgende OR vergadering is op : 
Dinsdag 4 september 
Locatie: nog nader te bepalen 
Aanvang: 18.00 uur (eerst vergaderen dan uit eten) 
 
Actie  Omschrijving  Wie  Wanneer 

1 Ouderhulpboekje maken/jaarverslag 
schrijven/jaarplan maken 

Corine Rietveld en 
Esther Bouma 

Vrijdag 13 juli 
 

2 Overzicht met klassenmoeders opvragen 
voor luizencommissie 

Esther Nadort Zo snel mogelijk 

3 Nieuwe sporttenues regelen (30 tot 40 
setjes) 

Esther Nadort september 2018 (na de 
handbal) 
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4 Mail sturen aan de MR inzake verhogen 
schoolreisbijdrage 

Esther Bouma Zo snel mogelijk 

5 Bestellen speelgoed voor Oost en West Linda Dirksen en 
Sierske 
Hoppenbrouwers 

Zo snel mogelijk 
 

6 Terugkoppeling schoolreis bestemmingen 
aan OR 

Linda Dirksen Vrijdag 13 juli 

7 Navraag doen voor eigen OR mailadres 
via Zaanprimair 

Marijke Lantinga Zo snel mogelijk 

 


