
De Wonderwind 

Ouderraad 
 

Verslag 20 januari 2020 / 19:30 -21.30 UUR  

Locatie: Breinlab op school 

DEELNEMERS 
Aanwezig: Larry Idi, Sebita Badwal, Naima Bakkich, Mariet Vullinghs, Eileen Rijnks.  

Afwezig: Salima Elkebir,  

Vanuit school: Anneke van der Ven en Anita Smit. 

ACTIE-ITEMS 
1. Anneke: Bekijken geluidsinstallatie school. 
2. Anneke/Team: Hang lijsten op voor inschrijven als hulpouder. 
3. Larry: Check ouderbijdrage inkomsten. 
4. Larry: Rappel voor betaling door De Vijfster (Sinterklaas). 
5. Larry/Anneke: Bon Kerst (Kok). 
6. Naima: verslag Sint 2019 
7. Sebita: verslag Kerst 2019 

 

Acties uit vorige vergadering: 

8. Mariet zorgt nog voor het verslag van het kamp groep 7/8 en het eindfeest groep 8. 

9. Salima zorgt nog voor het verslag van de schoolreis. 

10. Sebita: nieuwe OR leden. Rondvraag in groep 1/2 na en verzend concept tekst voor een oproep 

in de Wonderweetjes aan Anneke. 

11. Salima neemt contact op met de fotograaf. Nog niet alle kinderen hebben hun foto’s. 

   



AGENDA 
1. Opening en mededelingen 

  

2. Verslag van 11 november 2019 

○ Verslag is vastgesteld en op de website van school geplaatst.  

 

3. Werkgroepen  

 

Evaluatie voorbije activiteiten 

Sinterklaas:  

○ Acties volgend schooljaar: een andere Sinterklaas. Deze was te laat en er was weinig interactie 
met de kinderen. De kinderen hadden gelukkig een fantastische ochtend. 

○ Meer overleg en afstemming met De Vijfster. Voor wat betreft organisatie en versiering. 
○ Naima maakt verslag. 

Kerst:  

○ Meer aandacht voor de optredens. Kondig ze duidelijk  aan en zorg dat het verder stil is (even 
geen spelletjes op de achtergrond). 

○ Inloop op de Kerstmarkt iets later. 
○ Tijdens kerstdiner van kinderen was het erg rustig op de Kerstmarkt. Meer aandacht aan de 

kraampjes geven. Misschien uitbreiden met het Rad van Fortuin van een aantal jaar geleden. 
○ Sebita maakt verslag.  

Kortom: De opzet met Kerstmarkt is geslaagd, het kost even tijd om aan een nieuwe traditie te wennen.  

Algemeen: 

De geluidsinstallatie blijft een storende factor. Vanuit school wordt daar opnieuw naar gekeken om het 
geluid te verbeteren. 

Voor het versieren was weinig hulp van ouders. Het was voor de paar ouders die hielpen een grote 
belasting. Dit geldt ook voor andere activiteiten. Voorstel om inschrijflijsten op te hangen bij de klas om 
ouders de mogelijkheid te geven zich  in te schrijven voor hulp bij activiteiten. Zo kan ook iedere ouder 
zien of er al voldoende hulp is. 

Komende activiteiten 

Er is ter afsluiting van het kernconcept materie (na de CITO’s) op woensdagochtend 19 februari een 
museum ingericht door de kinderen en te bezoeken door de ouders. Dit moment wordt ook gebruikt om 
ouders te vragen zich als hulpouder of OR-lid aan te melden. 



De kosten voor een kamp gaan omhoog. Parkbezoek  en verblijf zijn duurder geworden.  Afstemming met 
penningmeester. De kosten zoals nu voor liggen kunnen worden gedragen, niet alle activiteiten maken 
het volledige budget op. 

OR is akkoord met kamp offerte en Anita maakt offerte definitief . 

Sportdag: inhoudelijk is de wens te veranderen naar een meer op teambuilding gerichte ochtend. 
Afgelopen jaar waren de kinderen snel klaar en om te verbinden is een andere aanpak nodig  om met  de 
kinderen  een team te maken.  

 

4. Financiën  

○ Boekenweek, afgerond. 
○ Sportdag: betalingen van vorig schooljaar volgen nu (rekeningen hiervoor komen altijd 

bijna een jaar later).  
○ Sinterklaas is afgerond. Larry rappelleert bij De  Vijfster (kosten voor inhuur van Sint 

worden altijd gedeeld). 
○ Kerst: er zijn bonnen ingediend, kosten hoger dan geschat. Wel verklaarbaar gezien de 

nieuwe insteek met een Kerstmarkt. 
○ Er volgt in januari/februari nog een controle van betalingen van de ouderbijdrage. 
○ Verzoek van penningmeester:  blijf communiceren via e-mail pmwonderwind@gmail.com. 

Dit voor een totaal overzicht van betalingen.  

 
5. Communicatie  

Verzoek om een emailadres voor OR. Deze is aangemaakt: orwonderwind@gmail.com 

Sebita en Eileen houden emailbox in de gaten en hebben het ww. Anneke zet email op de site. 

  

6. WVTTK en Sluiting 

 

AANZET AGENDA VOOR VOLGENDE KEER:  

Maandag 6 april 2020 van 19.30 tot 21.30 uur 
1. Opening en mededelingen 

2. Verslag van 20 januari 2020 

3. Werkgroepen 

4. Financiën 

5. Communicatie 

6. WVTTK en Sluiting 

mailto:orwonderwind@gmail.com

