
De Wonderwind 

Ouderraad 
 

Verslag 30 oktober 2018 / 19:30 -22.30 UUR   

Locatie: Breinlab op school 

DEELNEMERS 

Çilay Ozdemir, Larry Idi, Salima Elkebir, Naima Bakkich, Sebita Badwal, Mariet Vullinghs, Eline 

Weggeman, Eileen Rijnks. 

AGENDA 

1. Opening en mededelingen 

● Voorstelrondje voor de nieuwe leden (Eline en Sebita). Iedereen kent elkaar, maar nu 

hoorden we iets meer over elkaars achtergrond.  

● Besloten is om ‘stand van zaken Sinterklaasfeest’ (aanvulling op agenda punt 

werkgroepen) en ‘Communicatie van school naar ouders’ (5a) eerst te bespreken. In het 

verslag is de volgorde van de agendapunten aangehouden. 

 

2. Verslag van 3 juli 2018 

Het verslag is akkoord. Het verslag moet ook op de website van de Wonderwind. De 

agenda voor de volgende keer staat in dit verslag en kan ook geplaatst worden in de 

week voorafgaand aan de volgende vergadering van de OR. 

 

3. Werkgroepen 

a. Voorbeeld voor verslag werkgroep 

Het voorbeelddraaiboek gemaakt n.a.v. de activiteit Schoolfotograaf wordt blauwdruk 

voor alle activiteiten. Ieder jaar wordt dit bijgewerkt (veranderingen, gewijzigde tips). De 

draaiboeken delen via Google Drive dan kan ieder OR lid erbij.   

b. Nabespreken eerste activiteit (schoolfotograaf): Een wens is een namenvel zodat je later 

nog weet wie wie is op de klasse foto’s. Vanuit het team is nog geen deelname geregeld 

voor de verschillende activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, Sportdag, etc. 

c. Sinterklaas feest stand van zaken 

Besproken is de maatschappelijke discussie over het Sinterklaasfeest en Zwarte Piet in 

het bijzonder. Hiervoor moet beleid via de MR worden vastgesteld. Huidige lijn van 

scholen (ook Wonderwind) is het volgen van het Sinterklaasjournaal.  



Er is nog geen leerkracht in de Sint commissie. Het heeft Naima veel tijd gekost om 

e.e.a. voor de cadeautjes te regelen. Bij het inpakken van cadeautjes is nog hulp nodig. 

Dit kan niet door groep 8 worden gedaan. Het budget voor groep 6 t/m 8 blijft 5 euro en 

wordt vanuit de ouderbijdrage betaald en uitgedeeld door de leerkracht. Volgend jaar 

bekijken of deze werkwijze gehandhaafd blijft. 

4. Financiën   

a. Vaststelling van de ouderbijdrage 

Het aantal betaalde ouderbijdragen is nog erg laag. Ouderbijdrage is vrijwillig, maar 

wettelijk mag je kinderen uitsluiten van activiteiten als de bijdrage niet is betaald. Het 

gaat om activiteiten buiten de verplichte lestijden om.  

De nieuwe privacy wet maakt het lastig om ouders rechtstreeks te mailen. Wellicht kan 

een aan de kinderen uitgedeeld formulier met een tekst van de OR: ‘Wij zijn de OR ....’ 

‘Om u op de hoogte te houden willen we graag uw emailadres’. 

b. Bezoek penningmeester Blick bijeenkomst 

De Wonderwind is van de aanwezige Blick scholen verreweg de kleinste, maar qua 

samenwerking met school en ouderparticipatie gaat het goed vergeleken andere scholen.  

 

5. Communicatie (dit punt is naar voren gehaald tijdens de vergadering) 

a. Communicatie van school naar ouders: Het verzoek is om zakelijke mededelingen te 

scheiden van meer feestelijke mededelingen, zodat het verzoek voor betaling 

ouderbijdrage, een uitnodiging voor een workshop, het starten van een huiswerkklas niet 

verstopt raakt tussen verslag van een activiteit of jarigen.  

b. Aanwezigheid leerkracht van school: Eline Weggeman is aanwezig vanuit het team 

leerkrachten. Het voorstel vanuit het team is om dit te wisselen. De OR heeft liever een 

vast gezicht.   

 

6. WVTTK en Sluiting 

a. Kerstmaaltijd en muziek optreden 

b. Excursie naar Blijde Weide op 14 november. Dit is geen activiteit van de OR en staat niet 

op de kalender. De OV kaart (was nog opgenomen in de ouderbijdrage van vorig jaar) 

die een aantal jaren voor school beschikbaar was, moest deze zomer worden ingeleverd 

en is hiervoor niet beschikbaar. 

  



ACTIE-ITEMS 

1. Eileen zorgt dat het verslag en de agenda op de website van De Wonderwind worden geplaatst. 

31 oktober 2018: mail gestuurd aan Anneke met verzoek verslag juli 2018 te plaatsten. 

2. Eline bespreekt met het team: wie van het team is aanspreekpunt voor welke activiteit. 

3. Wie? gaat met de namenvellen aan de slag voor de klassefoto’s?  

4. Eline bespreekt met juf Anita en Anneke dat het inpakken niet door groep 8 gebeurt, maar door 

hulpouders. 

5. Eline bespreekt in team de opzet voor 6 t/m 8: het uitdelen van de 5 euro voor het 

Sinterklaascadeautje. 

6. Naima/Eline: Penningmeester heeft leerling aantallen z.s.m. nodig voor het bestellen van de 5 

euro biljetten. 

7. Wie? Wellicht kan een aan de kinderen uitgedeeld formulier met een tekst van de OR: ‘Wij zijn de 

OR ...’ ‘Om u op de hoogte te houden willen we graag uw emailadres.’ 

8. Cilay en Sebita gaan met juf Anneke in gesprek over zorgen die een aantal ouders buiten de OR 

hebben over de communicatie tussen school en ouders. 

9. Eline bespreekt met Anneke de inrichting van de Wonderweetjes.  

10. Eline bespreekt met het team: Vast gezicht in de OR vanuit het team 

 

AANZET AGENDA VOOR VOLGENDE KEER: 15 januari 2018 van 19.30 tot 

21.30 uur 

 

1. Opening en mededelingen 

2. Verslag van 30 oktober 2018 

3. Werkgroepen 

a. Maaltijden vanuit school (bij activiteiten als het kamp, op schoolreis, etc) 

4. Financiën 

5. Communicatie 

a. Wil de OR iets doen om het teruglopen van het aantal leerlingen te keren. 

6. WVTTK en Sluiting 

 

 


