
OR vergadering 03-07
Aanwezig zijn Anouk, Miranda, Ronnie, Alrik, gaby, Anka, Abdel, Silviya, Annamaria
Om 20.15 opent Anouk voor de laatste keer de OR vergadering. Het is sowieso  een weemoedige 
avond want ook voor Ronnie, Anka en Gaby is het de allerlaatste vergadering. Alleen Abdel besluit 
nog minstens een jaartje vast te plakken aan zijn toch al indrukwekkende OR carrière. En, ontroerd 
door dit gebaar, besluit Gaby dan weliswaar afscheid te nemen maar hij blijft toch betrokken. Naast 
al deze emotie komt er nog iets moois op tafel, namenlijk een zelfgemaakte citroentaart van 
Ronnie. Deze wordt met smaak verorberd. 

Maar er is naast het gevoelige verlies van zoveel betrokken OR leden ook heuglijk nieuws te 
melden: er zijn maar liefst 3 nieuwe leden! Annamaria en Silviya zijn aanwezig en stellen zich voor. 
Het doet de vertrekkende leden goed om te zien dat er weer een nieuwe generatie ouders is om 
de school wat leuker te maken.

Er moeten nog een paar dingen geregeld worden. Miranda en Alrik staan inmiddels ingeschreven 
bij de KvK. Dit zodat de OR leden niet persoonlijk aansprakelijk zijn in geval van calamiteiten. Alrik 
moet nog op het mailadres van de OR en moet ook het tweede bankpasje op naam krijgen. 
Miranda gaat hier voor zorgen. Nieuw lid Annamaria vraagt of er statuten zijn. Er wordt door de 
meeste aanwezigen vooral glazig gekeken en Ronnie belooft hier eens naar te gaan zoeken. 

De financiën. De stand op 3-7 is dat 58 mensen nog niet hebben betaald voor het schoolreisje. Dit 
is een normale score volgens Abdel en hij kan het weten. Er wordt regelmatig overlegd met de 
directie over de stand van zaken.

Verkeer rond de school
Er is een bijeenkomst geweest met Daphne, de wijkagente, en de directie en enkele leden van de 
OR om eens  te kijken wat er gedaan kan worden aan de chaotische verkeerssituatie bij het halen 
en brengen van de kinderen. 
-Als eerste gaat Dafne volgend jaar vanaf de eerste schooldag streng bekeuren. Dit wordt weer 
vermeld in de nieuwsbrief.
-Verder is er een plan om de ouders op te voeden via de kinderen. VVN schijnt lespaketten te 
hebben over verkeersveiligheid rondom school. Dus hoe je moet oversteken, parkeren, wat wel en 
niet mag etc. Hier kan de school dan een aantal lessen aan besteden en zo hopen we dat de 
ouders die op de stoep parkeren of verkeerd oversteken door hun kinderen worden gecorrigeerd. 
De school kan hier een gedeelte van betalen en de OR ook. Annamaria gaat uitzoeken hoe het zit 
met deze paketten.
-de halve cirkel bij de glasbak kan eenrichtingsverkeer worden gemaakt vanaf de andere kant. Zo 
zal er meer ruimte beschikbaar komen omdat ouders nog steeds zo dicht mogelijk bij school willen 
stoppen. Dafne zal kijken of dit te realiseren is met de gemeente.
-we kunnen bloembakken plaatsen op het speelplein zodat mensen niet meer op het schoolplein 
rijden om te parkeren. Dit moeten wel handmatig verplaatsbare bakken zijn. Omdat er een ingang 
vrij moet blijven voor nooddiensten. Dafne vond het goed als we die plaatsen. 

Van het kas- overschot van  de OR zijn inmiddels drie ipads aangeschaft voor IPC projecten. 
Anouk zou hiervoor graag een bedankje zien van de school naar de ouders. Dit kan in de 
nieuwsbrief. Alrik vraagt dit aan Paula.

De 10 minuten gesprekken komen er weer aan. Miranda maakt een schema voor de bezetting van 
de koffiekar. Het blijkt toch effectief te zijn om op deze manier reclame te maken voor de OR.

De kick off komt nog even ter sprake, wat is er allemaal bedacht. De commissie heeft 1 keer op 
ongedwongen wijze  vergaderd in het café en heeft daar lekker gebrainstormd. Ideeën zijn o.a. een 
dansleraar die met de hele groep gaat bewegen, een schaafijskar, welkomstkaartjes met 
statements er op die je kan geven aan degene op wie jij denkt dat dit van toepassing is. Dus bv: ik 
denk dat jij... 5 kinderen hebt /kickboksen als hobby hebt/ heel goed indonesisch kan koken/1 jaar 
gevangenisstraf hebt gehad.... Etc. ( nou vooruit, de laatste misschien niet). En natuurlijk gaat het 



wereldwijslied weer gezongen worden samen met de band van swingende vaders. Ronnie komt  
speciaal voor dit optreden nog een keer terug op Wereldwijs. Alrik regelt met Paula dat dit lied ook 
weer geoefend gaat worden in de klassen.

Afscheid groep 8 op donderdag 20 juli. Ronnie en Arti hebben dit helemaal onder controle.

Niemand heeft iets voor de rondvraag en dan sluit Anouk met een brok in de keel voor de aller 
allerlaatste keer in haar carriere de OR vergadering op Wereldwijs.


