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 Aanwezig: Anouk (voorzitter), Abdel (penningmeester), Ronnie (secretaris) Alrik, Artie, Anka, 

Ilona, Fred  

Afwezig:    Khatidja, Maaike G. (leerkracht), Gaby, Patricia, Lione, Sellam, Naomi 

 

 

Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20:50 op OBS Wereldwijs. 

 

Vaststellen Agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

Mededelingen 

Ilona deelt mee dat zij volgend schooljaar niet meer in de OR zal deelnemen. 

Anka constateert dat de WC’s niet goed zijn schoongemaakt. De MR en directie zullen hierover worden 

ingelicht. 

De ouderraad zal weer zijn best doen koffie te schenken tijdens de oudergesprekken.5 en 6 juli.  

 

Binnengekomen stukken. 

De MR heeft gemeld dat zij vandaag niet aanwezig zijn bij onze vergadering. Wel zijn er door de MR 

enkele vragen opgestuurd waarvan zij de mening van de OR willen weten. Dit zal later worden besproken. 

Verder is er een factuur binnen voor het kamp van groep 8. 

  

Goedkeuren Notulen  

De notulen van de ouderraadsvergadering 25 april 2016 worden goedgekeurd.  

 

Financiën 

De directie zal op de hoogte worden gesteld welke ouders de schoolreisjes voor hun kinderen nog dienen te 

voldoen. Geruststellend is dat de school verantwoordelijk blijft voor de schoolreisjes. Eventueel verlies zal 

op kosten komen van de school. 

 

Actiepunten 

De actiepunten worden besproken.  

 

Werkgroepen 

De werkgroepen worden besproken.  

 Sport (Gaby) 

- Over de avondvierdaagse zie punt ‘Vragen MR’. 

 Kick Off/Zomerfeest (Artie, Gaby, Anouk, Sellam, Alrik, Fred) 

- Fred zal in de werkgroep worden bijgevoegd. Eveneens wordt aangegeven dat elk ouderraadslid 

verzocht wordt te ondersteunen tijdens de Kick Off. 

- De Afterparty zal worden vervangen voor een Kick Off party op 16 september 2016 

- Het thema van de Afterparty is ‘Samen op reis’. Hierbij zullen spellen en eten uit verschillende 

landen worden gedaan en gegeten. 

- De jaarcijfers van de OR zullen ook even worden gepresenteerd. 

 Sinterklaas (Khatidja, Artie) 

- . 

 Kerst (Ronnie, Anouk, Anka) 

- . 

 Afscheid groep 8 (Ronnie, Abdel) 

- Op 14 juli vindt het afscheid van groep 8 plaats. 

- De financiële bijdrage van school is inmiddels ontvangen. 
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- Cadeaus, bloemen en stoelen zijn geregeld.  

- Via de appgroep zal er verder worden gecommuniceerd. 

 Cultuur (Abdel) 

- . 

 Pasen(Anouk, Anka, Lione, Naomi) 

- Het paasontbijt was weer een succes. De AH wordt bedankt voor een schenking. 

 Lief en Leed (Patricia, Abdel) 

- Er komt een vervroegd pensioen aan van Els. 

- Het blijkt dat Evelien van de school de lief en leed verzorgd.  

 PrOr (Gaby, Anouk) 

- . 

 Bibliotheek (Artie) 

- . 

 Luizencontrole (Anouk) 

- . 

 

Vragen MR 

1. Nieuwe schooltijden  

De OR heeft geen vragen over de nieuwe schooltijden. Gezien de resultaten van de enquête wordt het 

als prima ervaren. Een opmerking is dat het wel overkomt als mosterd na de maaltijd. 😉 

2. Klassenouders  

Vanuit de OR en de leraren zijn in het verleden bijeenkomsten tussen de klassenouders georganiseerd 

aan het begin van het schooljaar. Het aantal deelnemers bleef te beperkt. Op de website van Wereldwijs 

staat trouwens een document waarin staat beschreven wat de rol is van de klassenouder. 

http://www.obs-wereldwijs.nl/wp-content/uploads/Protocol-Klassenouder-obs-Wereldwijs.docx 

In de praktijk zal het er op neerkomen dat de leraren zelf de klassenouders dienen te werven. Wanneer 

de klassenouders weer bekend zijn volgend schooljaar zou de OR wederom een bijeenkomst kunnen 

organiseren. Er dient een goede contactenlijst te worden opgesteld.  

3. Avondvierdaagse 

Waarschijnlijk was de planning rondom de communicatie van de avondvierdaagse ongelukkig. De tijd 

tussen het moment toen het duidelijkheid was dat Wereldwijs het niet zelf zou organiseren en de start 

van de vierdaagse was kort. De OR zag zichzelf niet in staat om een goede organisatie te realiseren.  

Verder is de OR van mening dat de OR de verantwoordelijkheid niet kan dragen voor de totale 

organisatie namens de school in verband met de begeleiding van kinderen. 

Wellicht is er een andere manier van organiseren nodig voor volgend schooljaar waarbij taken worden 

verdeeld.  

4. Herinrichting speelplein 

Lione zal namens de OR meedenken over de herinrichting van het speelplein. Tevens zou het mogelijk 

zijn dat de OR een financiële bijdrage voor de herinrichting beschikbaar stelt in de vorm van een 

speeltoestel. 

5. Vacature voor ouder-lid in de GMR (= Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad van Sirius)  

Er is vanuit de OR geen belangstelling voor de vacature.  

 

De MR en Paula zullen worden uitgenodigd voor de eerst volgende OR vergadering 

. 

Rondvraag 

Wat is er gebeurd op het kamp van groep 8? 

 

Volgende vergaderingen  

Ronnie zal een nieuwe planning mailen voor het nieuwe schooljaar. 
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