
Notulen Jaarvergadering Oudervereniging 

Datum: dinsdag 25 september 2018  

Aanwezig: Afgevaardigden namens team (Jouri, Winanda, Irene, Wilma en Anne Marie), 

namens MR (Lisette en Saskia), namens OR (Martijn (voorzitter), Erik (penningmeester), 

Harumi, Bianca en Ingrid (notulist), namens Verkeersouders (Karin), Ouders (Maarten en 

Daphne)  

Notulen 19 september 2018 

Geen opmerkingen. Notulen worden vastgesteld. 

 

Evaluatie schoolfotograaf 

Bij zowel de OR als bij de fotograaf zijn opmerkingen en vragen binnengekomen. De 

meest gemaakte opmerking is dat in 2017 de foto’s leuker waren. Met name de positie 

waarin de kinderen op de foto zijn gezet beviel niet alle ouders en kinderen. Graag zou 

een deel van de ouders en kinderen zelf willen bepalen in welke positie de kinderen op de 

foto komen. Of dit mogelijk is zou bij de huidige fotograaf nagevraagd dienen te worden. 

Ook zou bij de fotograaf nagevraagd kunnen worden hoeveel ouders deze keer foto’s 

afgenomen hebben. Bij alle ouders zou de vraag gelegd kunnen worden wat zij willen 

voor volgend jaar. Moet de schoolfotograaf geschrapt worden? Of moeten alleen de 

portretfoto’s geschrapt worden, maar nog wel de groepsfoto’s gemaakt worden? Is de 

groepsfoto wel volgens de AVG? Mogen de foto’s dan nog wel digitaal besteld worden of 

alleen analoog? Actie OR.  

 

Jaarverslagen 

MR: De MR meldt dat Rogier Been niet meer bij de GMR is aangesloten, maar deze taak 

als GMR lid heeft overgedragen aan Ivo Kuiper. Rogier is en blijft wel nog als ouder lid 

van de MR.  

Een vraag die aan de MR gesteld wordt, is of de data van de vergaderingen van de MR 

duidelijker ergens vermeld kunnen worden. Dit geldt ook voor de vergaderingen van de 

OR. Besloten wordt om alle vergaderingen in ieder geval in de kalender van de schoolapp 

te vermelden. Actie MR en OR.  

Ook wordt het (opnieuw) instellen van een klassenouder besproken. Met name door zij-

instromers wordt een dergelijke functie gezien als waardevol. Iemand die informatie 

verschaft aan nieuwe ouders en onderling contact mogelijk maakt. Maar met het instellen 

van een klassenouder moeten gegevens van ouders gedeeld worden. Is dit wel volgens 

de AVG? Jouri wil de mogelijkheid en eventuele taken van een klassenouder met het 

schoolteam bespreken. Actie Jouri.  

PR: Jouri vraagt aan de aanwezigen of de opzet en inhoud van de nieuwsbrief bevallen. 

Iedereen reageert hierover tevreden te zijn en geen opmerkingen te hebben. Jouri meldt 

nog dat de Elckerlyc het afgelopen schooljaar een paar keer in de Uitkijkpost heeft 

gestaan. Het is altijd leuk als dit gebeurt. 

Verkeersouders: Karin geeft een toelichting op het verslag.  

Voor de zomervakantie is aan de groepen ½ een verkeersles gegeven. Dit is goed 

bevallen en deze les wordt in het schooljaar 2018/2019 herhaald.  

Door VVN (Veilig Verkeer Nederland) worden 4 thema’s aangeboden. De Elckerlyc zou 

deze thema’s kunnen afnemen. Actie schoolteam en verkeersouders. 

Karin vermeldt nog een keer voor de duidelijkheid dat dit schooljaar de groepen 7 én 8 

het praktijkexamen afleggen. 

OR:  De ouderbijdrage werd vorig jaar door de ouders betaald via Clubcollect. Dit is door 

de OR en het merendeel van de ouders goed bevallen. Vraag die aan de OR gesteld 

wordt, is of de keuze om via Clubcollect te betalen en gegevens te delen met Clubcollect 

aan de ouders van tevoren gegeven moet worden. Welke ervaring heeft Clubcollect 

hiermee? Hoe werkt Clubcollect inzake de AVG? Actie OR. In de nieuwsbrief waarin het 

betalen van de ouderbijdrage vermeld zal worden wordt uiteraard meegenomen dat als 



ouders bezwaar hebben tegen Clubcollect zij zich kunnen melden bij de penningmeester 

van de OR (Erik).  

De Atelierochtend (georganiseerd 4 keer per jaar) wordt kort besproken. De 

atelierochtenden kunnen niet draaien zonder hulp van ouders! Hulp is soms moeilijk te 

krijgen. Verder zou men kunnen kijken naar de kwaliteit van de ateliers die worden 

aangeboden en naar de frequentie en duur van de atelierochtenden. Actie schoolteam en 

OR.  

Zoals in eerdere nieuwsbrieven aangegeven kan de deelname van de Elckerlyc aan de 

Avondvierdaagse door de OR alleen georganiseerd worden bij voldoende aanmeldingen 

van ouders die kunnen helpen. Ook hier wordt nog een keer vermeld dat hulp echt 

noodzakelijk is. Mocht de OR de Avondvierdaagse niet meer kunnen organiseren dan is 

nog altijd individuele inschrijving bij Avondvierdaagse Heiloo mogelijk. 

Er wordt nog kort ingegaan op het functioneren van de schoolapp. Over het algemeen 

zijn hier geen problemen mee, maar er is nog een aantal punten die beter kunnen. De 

OR wil samen met het schoolteam (Julia) kijken wat deze verbeterpunten zijn. Actie 

schoolteam en OR.   

 

Financiën 2017/2018, begroting en ouderbijdrage 2018/2019  

Erik geeft een toelichting op de financiën. 

Een vraag die aan de penningmeester van de OR (Erik) gevraagd wordt is of de kosten 

van de verkeersouders via de OR betaald worden. Ja, dit is zo.  

Verder wordt opgemerkt dat het aantal en de kosten van excursies per klas erg kunnen 

verschillen. De OR ondersteunt de excursies financieel. Er zou gekeken moeten worden 

en meer afstemming moeten zijn tussen de klassen inzake de excursies. Actie 

schoolteam.  

De Kascommissie, dit schooljaar bestaande uit Diederik Lock en Edwin Beukers, heeft 

haar werk gedaan en daarmee decharge verleend aan de penningmeester voor het 

schooljaar 2017/2018. De begroting voor het schooljaar 2018/2019 wordt goedgekeurd 

door alle aanwezigen en daarmee vastgesteld dat de ouderbijdrage ook dit jaar wordt 

gesteld op € 65.- per leerling. 

 

Rondvraag 

De vraag of de overblijf kan blijven standhouden in de vorm die het nu heeft (geen 

continurooster, maar een tussenuur met inzet van begeleidende ouders onder leiding van 

een professionele kracht van Forte) wordt meegenomen richting het schoolteam, maar 

ook de OR en MR zullen hierbij betrokken zijn. Deze vraag speelt al langer, maar de 

grote (groeiende) groep overblijfkinderen en soms een tekort aan begeleiders is een 

probleem waarvoor een oplossing verder onderzocht moet worden. Actie schoolteam, OR 

en MR.  

Op dit moment is wel al een tweede medewerker van Forte actief tijdens de overblijf 

(naast Rianne die de leiding heeft, is Leon nu ook bij de overblijf betrokken). Maar hoe 

staat dit financieel nu qua invulling? Actie Jouri en OR.  

Vanuit een ouder de vraag of meer aandacht gegeven kan worden aan gezonde 

tussendoortjes en gezonde traktaties in de klas bij verjaardagen van de kinderen. 

Wellicht weer een keer als thema behandelen? Actie schoolteam. 

 

  


