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Aanwezig: Suzanne van der Zanden, Mariëlle Tacken, Ankie de Ruijter (notulen), Jolanda Beeren 
(voorzitter),  Inge Muskens,  Erica Mangé, Jolein Orelio 

Afwezig: Harm Crompvoets, Karen Hoiting, Bianca Ilmer 

1 Opening 

Alle OR leden stellen zich kort voor aan de nieuwe directeur van de Ganzebloem, Jolein Orelio.  

 

2 Vaststelling agenda 

 Agenda goedgekeurd.  

 

3 Ingezonden stukken 

 Er zijn geen ingezonden stukken. 
 

4 Mededelingen 

4.1 Team / Directie 

 Martin Knops staat momenteel 5 dagen in de week voor de klas (onder andere als vervanger in 

groep 7B). Daarom zal hij voorlopig niet meer aanwezig zijn tijdens de OR vergaderingen, die taak 

zal Jolein op zich nemen. 

 Marjolein Post is ziek thuis. 

 Maarten is aan het re-integreren. Dat zal in ieder geval tot de zomervakantie duren. 

 Cindy is ook aan het re-integreren en dat verloopt fijn. Ze is nu 3 dagen per week op school, 

waarvan 3 halve dagen voor de klas. 

 

4.2 MR 

 De leerkrachten hebben aangegeven dat de ouderbetrokkenheid als prettig ervaren wordt. 

 De OR heeft eerder aangegeven dat ze vonden dat er aan het einde van het schooljaar altijd heel 

veel te doen is (uitjes en andere bijzonderheden). De MR herkend dat niet direct en vraagt zich af 

dat school breed is of alleen in bepaalde groepen. De meeste OR leden ervaren dit school breed.  

4.3 OR 

 De OR gaat op zoek naar uitbreiding. Mariëlle en Ankie zullen aan het einde van het schooljaar 

stoppen omdat ze na dit schooljaar geen kinderen meer op de Ganzebloem hebben.  

Jolein kijkt na of er een standaard bericht is dat geplaatst kan worden in de nieuwsbrief. 
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5 Stand van zaken vieringen / commissies 

5.1 Verkeersweek 

 Geen nieuws 

5.2 Kinderboekenweek 

 Truus en Dineke hebben voor de viering van schooljaar 2019/2020 2 schrijvers (1 voor de 

onderbouw en 1 voor de bovenbouw) gekozen die via de schrijverscentrale binnen zijn gekomen. 

De bedoeling is om deze te boeken.  

 

5.3 Sinterklaas 

 Geen nieuws 

 

5.4 Kerst  

 De evaluatie heeft plaatsgevonden. Er waren weinig bijzonderheden.  

 

Er is wel een idee ontstaan om voor de versiering een vast plan te maken zodat we weten waar we 

kunnen versieren. Rekening houdend met o.a. het alarm. Dat vindt de OR een goed idee, Susan 

neemt dat op met Erica en Inge. Ze zullen bij Dineke navragen wat er al ligt. 

 

5.5 Carnaval 

 Alles is onder controle. Mocht de carnavalscommissie hulp nodig hebben met versieren dan laten 

ze dat op tijd weten via de app. 

 

5.6 Koningsspelen 

 Geen mededelingen. 

 

5.7 Schoolfotograaf 

 Komt direct na de meivakantie. We moeten niet vergeten om net voor de vakantie een reminder te 

sturen naar alle ouders. 

5.8 Zomerfeest 

 Geen mededelingen. 

 

5.9 Lief en Leed 
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 Geen mededelingen. 

 

5.10 Herinrichting schoolplein 

 

 In de meivakantie gaat de noodbouw weg. De gemeente wil volgende week weten hoe het 

opgeleverd moet worden na het weghalen van het gebouw (bestraten, gras enz.). Het zal in eerste 

instantie bestraten worden. Daarna, als de subsidie gereed is, kunnen we het invullen naar hoe we 

willen. We gaan direct ook bekijken hoe we het plein aan de andere zijde erbij kunnen betrekken. 

Wellicht een idee om dit jaar het goede doel van het zomerfeest te besteden aan de inrichting van 

het schoolplein? De commissie van het zomerfeest gaan deze optie bekijken. 

 

5.11 Revue groep 8 

 Mariëlle verteld dat er mogelijk een probleem gaat ontstaan bij de kledingcommissie van de revue 

van groep 8. 1 van de vaste mensen heeft aangegeven te stoppen. Een andere persoon twijfelt 

ook of ze nog door wil gaan dit jaar. Mariëlle zelf zal het dit jaar voor de laatste keer doen 

aangezien haar dochter daarna van school af is. Er moeten dus nieuwe mensen geworven worden. 

Voor dit jaar maar zeker ook voor de toekomst. Het zou handig zijn als de nieuwe mensen dit jaar 

al kunnen meedraaien met de ‘oude garde’.  

De kledingcommissie bestaat al een aantal jaren uit een vaste groep mensen met verschillende 

disciplines die goed op elkaar ingespeeld zijn. Alle beschikbare kleding ligt goed geordend in de 

opslag en er is een lijst met welke kleding in welke bak is opgeborgen. Maar ieder jaar weer 

moeten er nieuwe dingen gezocht worden, kleding vermaakt worden en accessoires 

gemaakt/gezocht worden. Ook tijdens de voorstelling zijn alle mensen van de kleding erg druk met 

helpen verkleden, spullen aangeven enz. 

Er is nog geen handboek beschikbaar waarin staat beschreven hoe e.e.a. aangepakt wordt. 

Jolanda stelt voor om dit samen met Mariëlle te maken zodat er in ieder geval een naslagwerk ligt. 

Indien gewenst kan Jolein een oproep plaatsen voor nieuwe vrijwilligers in de nieuwsbrief. En 

verder is het een idee om het onderwerp in de OR te blijven bespreken?  

6 Oudergelden 

 94% van het budget is binnen. Het verzoek aan de instromers moet nog verzonden worden. 88% 

van de gezinnen heeft betaald.  

7 Input MR 

 Geen mededelingen. 

 

8  Actiepunten 
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 Actie Actie door Datum 

afspraak  

Datum  

Gereed 

1 Communicatie (vast actiepunt) 

 Geen opmerkingen 

 

Allen Blijvend Blijvend 

2 Verkeersveiligheid school (vast agendapunt) 

 Geen opmerkingen 

 

Allen Blijvend Blijvend 

3 Mailen van stukken over vieringen van 

voorgaande jaren naar orgb@nutgeldrop.nl 

zodat het op 1 centraal punt opgeslagen 

wordt. 

 

OR z.s.m.  

4 Wensen om aan te schaffen indien er budget 

beschikbaar is: 

- Bakken om versiering van verschillende 

commissies op het zoldertje beter op te 

kunnen bergen.  

- Diverse versiering voor verschillende 

commissies (na inventarisatie). 

- Draadloze microfoon(s). 

- Paneel systeem decor revue. 

- Capen en staken voor prins en prinses 

carnaval en voor Raad van 11. 

 

Einde 

schooljaar 

  

5 Brainstormen over de combinatie van de 

leerlingenraad met de OR. Verwachtingen 

afstemmen met Mirjam (vraagt Jolein na). 

 

Jolein z.s.m.  

6 IT problemen oplossen. Contact zoeken met 

helpdesk i.v.m. problemen inloggen 

schoolomgeving. 

 

Harm / 

Ankie 

z.s.m.  

7 Lief en Leed 

- Kaart naar Marjolein Post? 

 

Ankie   

8 Stukje over de OR in de nieuwsbrief met als 

doel nieuwe leden werven. Jolein kijkt na of 

er een standaard bericht is. 

Jolein   

mailto:orgb@nutgeldrop.nl
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9 Bespreken of het een optie is om de 

herinrichting van het schoolplein dit jaar als 

goed doel te kiezen voor het zomerfeest. 

  

Zomerfeest 

commissie 

  

10 Plan maken voor waar welke versiering mag 

komen te hangen in de school. Oppakken 

met Dineke. 

 

Susan   

11 Mogelijkheden voor inzamelen kleding door 

school bekijken. 

 

Erica   

9 Rondvraag 

 Erica vraagt of er op school aandacht besteed wordt aan Mediawijsheid? Daar is zeker aandacht 

voor. In groep 7 is een presentatie gehouden door Bureau Halt. En in diverse groepen wordt er door 

docenten ook aandacht aan besteed.  

 

 Ankie vraagt waarom ervoor gekozen wordt om (grote) huiswerk stukken te mailen naar ouders en 

ouders te vragen ze zelf te printen. Vaak in kleur. Lang niet iedereen zal een kleurenprinter ter 

beschikking hebben. Jolein neemt dit op. 

 

 Jolein heeft het idee om op een paar vaste momenten per jaar oude kleding in te gaan zamelen. 

Daarmee kan op een redelijk simpele manier geld ingezameld worden voor de school (bijv. voor 

herinrichting van het schoolplein). Ze vraagt of de OR dat een goed idee vindt en zo ja wie dat 

eventueel op zou willen pakken. Erica wil de mogelijkheden wel gaan bekijken.  

 

10 Sluiting 

Volgende vergadering woensdag 20-03-2019 om 20.00 uur 


