
De Wonderwind 

Ouderraad 
 

Verslag 15 januari 2019 / 19:30 -21.30 UUR  

Locatie: Breinlab op school 

DEELNEMERS 
Aanwezig: Salima Elkebir (trad op als voorzitter), Naima Bakkich, Mariet Vullinghs, Eileen Rijnks. 

Afgevaardigd vanuit school: Anneke van der Ven. 

Afwezig: Çilay Ozdemir, Larry Idi, Sebita Badwal. 

AGENDA 
1. Opening en mededelingen 

● Wie schuift er aan bij de Ouderraad vergadering vanuit school? Graag een vast 

gezicht. Dinsdag blijkt voor het team een lastige dag. Anneke bespreekt met de 

teamleden die kunnen/willen eerst de geschikte dagen. Vervolgens gaat OR 

eventueel van dag wisselen.  

 

2. Verslag van 30 oktober 2018 

● Verslag is vastgesteld. Actie Eileen: Volgende keer graag van te voren akkoord 

vragen. 

● Over item 3 van de actiepunten: ? gaat met de namen vellen aan de slag voor de 

klassefoto’s?  

Salima neemt dit op met Anneke. Het gaat om de klassefoto’s van volgend 

schooljaar. 

● Over item 7 van de actiepunten: 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 e-mailadres.’ 

Actie voor Larry: Dit gaat om de brief voor de ouderbijdrage en om de ouders te 

kunnen bereiken en te verzoeken om betaling. Deze regel moet dan in de brief 

van de penningmeester aan de ouders. 

● Over item 8 van de actiepunten: 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. Er is inmiddels een gesprek geweest tussen Sebita en 



Anneke. N.a.v. het gesprek zijn de Wonderweetjes meer gesplitst (belangrijke 

mededelingen en feestelijkheden apart). Daarnaast probeert Anneke 

mededelingen op tijd te sturen.  

 

3. Werkgroepen 

a. Terugblik en vooruitkijken 

Sinterklaas 

Graag nog reactie van de overige leden op het verslag over het Sinterklaasfeest. 

Kerst 

● De aanwezige leden zouden het verslag meer als een draaiboek willen 

vormgeven. Met wie, wat, waar, wanneer en aandachtspunten voor de volgende 

keer. Hierbij kan als voorbeeld het verslag van de schoolfotograaf worden 

gebruikt.  

● Wat te doen bij overblijvend eten? Ideeën: Beperkte keus voor ouders, door 

ouders/opruimers mee laten nemen 

● Opruimen na de avond? Van te voren afspreken met het team. De volgende dag 

was de school gesloten. 

 

Bij versieren waren weinig hulpouders 

● Anneke neemt in het formulier dat ouders invullen bij inschrijving van hun kind 

een extra regel op over hulpouder voor de oudervereniging. 

Vooruitkijken, zie volgende punt. 

b. Welke leerkracht bij welke activiteit? 

● Schoolbal: Iris en Sibel 

● Opmerking: wordt dit een bal? Iris en Sibel willen graag ondernemingszin 

stimuleren en tijd en ruimte afsluiten met een excursie 

● Sportdag: Brecht 

● Pasen: Anneke 

● Kamp: Anita 

● Schoolreis: ? (Anneke gaat hier achteraan) 

● Afscheid groep 8 Anita 

● Eindfeest: Jessica en Suzan 

c. Maaltijden vanuit school 

● Er moet voor iedereen een alternatief zijn of je nu vegetariër bent of vanuit 

geloofsovertuiging iets niet eet. Voor het kamp neemt Mariet contact op met juf 

Anita. 

4. Financiën  

-  



 

 

5. Communicatie  

Wil de OR iets doen om het teruglopen van het aantal leerlingen te keren: Wellicht kunnen 

nieuwe ouders indien gewenst met ouders van onze school een gesprek hebben om te vragen 

naar ervaringen. 

 

6. WVTTK en Sluiting 

● Wonderwind is een van de proefscholen voor een audit. Op 21 januari en 24 

januari vindt audit plaats. 

ACTIE-ITEMS 
1. Anneke: Vast gezicht vanuit het team bij vergadering OR. Dinsdag blijkt voor het team een lastige 

dag. Anneke bespreekt met de teamleden die kunnen/willen eerst de geschikte dagen. Vervolgens 

gaat OR eventueel van dag wisselen. 

2. Eileen: Akkoord verslag, volgende keer van te voren akkoord vragen. 

3. Salima: Over item 3 van de actiepunten: ? gaat met de namen vellen aan de slag voor de 

klassefoto’s? Salima neemt dit op met Anneke. Het gaat om de klassefoto’s van volgend 

schooljaar. 

4. Anneke: Nieuwe foto van het team op website. 

5. Larry: Over item 7 van de actiepunten: 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 

e-mailadres.’ 

Actie voor Larry: Dit gaat om de brief voor de ouderbijdrage en om de ouders te kunnen bereiken 

en te verzoeken om betaling. Deze regel kan in de brief van de penningmeester aan de 

ouders.Graag nog reactie op het verslag over het Sinterklaasfeest. 

6. Allen: Graag reactie op het verslag van het Sinterklaasfeest. 

7. Cilay: Graag het verslag meer in de vorm van een draaiboek opschrijven. Met wie, wat, waar, 

wanneer en aandachtspunten voor de volgende keer. Hierbij kan als voorbeeld het verslag van de 

schoolfotograaf worden gebruikt.  

8. Anneke: Bij versieren waren weinig hulpouders. Anneke neemt in het formulier dat ouders invullen 

bij inschrijving van hun kind een extra regel op over hulpouder voor de oudervereniging. 

9. Anneke: Bij de schoolreis is nog geen teamlid. Graag spoedig aan Salima laten weten, want er 

moet gestart worden met aanvraag offerte, etc. 

10. Mariet: Er moet voor iedereen een alternatief zijn of je nu vegetariër bent of vanuit 

geloofsovertuiging iets niet eet. Voor het kamp neemt Mariet contact op met juf Anita. 



 

 

 

AANZET AGENDA VOOR VOLGENDE KEER:  

Dinsdag 9 april 2019 van 19.30 tot 21.30 uur 
1. Opening en mededelingen 

2. Verslag van 15 januari 2019 

3. Werkgroepen 

4. Financiën 

5. Communicatie 

6. WVTTK en Sluiting 


