
De Wonderwind 

Ouderraad 
 

Verslag 9 april 2019 / 19:30 -21.30 UUR   

Locatie: Breinlab op school 

DEELNEMERS 

Aanwezig: Çilay Ozdemir (voorzitter), Larry Idi, Sebita Badwal, Naima Bakkich, Eileen Rijnks. 

Afgevaardigd vanuit school: Anneke van der Ven en Anita Smit. 

Afwezig: Salima Elkebir, Mariet Vullinghs. 

AGENDA 

1. Opening en mededelingen 

● Volgend jaar op een andere dag? Waarschijnlijk op maandag. Data voorstel van 

juf Anneke. Moet namelijk ook op schoolagenda 2019-2020. 

 

2. Verslag van 30 oktober 2018 

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

 

3. Werkgroepen 

● Schoolreis: dit jaar geen snack ivm grootte van de groep en de vervolgens 

meestal koude en/of slecht afgebakken patat. Volgend jaar wel opnieuw op de 

agenda. Idee: een snack per groep i.p.v. voor alle groepen tegelijk.  

● Sportdag:  

○ IJs voor de kinderen en koffie/thee/versnapering hulpouders kan van OR 

budget. 

○ Volgend jaar wel een vaantje als aandenken, nu er vanuit Koningsdag 

geen aandenken meer is. 

○ Communicatie over de sportdag: in de mail stond “neem eten mee”, 

maar er was voor een Koningsontbijt gezorgd.  

● Pasen: wel lunch (overgebleven van Koningsontbijt), geen ontbijt i.v.m. de Entree 

en CITO toets van groep 7 en 8. ‘s Middags eieren zoeken. 

● Kamp: brief is uit betreffende betaling. 

 



● Schoolbal (dit jaar Bioscoopavond): Evaluatie: Betrokkenheid kinderen was 

groot. Voor de organisatie: De afstemming was onvoldoende en de taken voor 

hulpouders en OR waren onduidelijk. Maak dit onderdeel van de jaarplanning 

dan kunnen organisatorische zaken vroeg worden afgestemd.  

 

4. Financiën   

● Kamp: brief is uit betreffende betaling. 

● Er is een rappel ouderbijdrage uitgegaan. 

● Sinterklaas: er volgt nog een rekening omdat de Vijfster dit jaar Sinterklaas 

regelde. 

● Kerst: er is geld over. 

● Niet geplande uitgaven: is nog niet gebruikt. 

● Inrichting klassen: is nog niet gebruikt. 

● 3d printer repareren? Anneke vraagt na. 

 

5. Communicatie  

● Family factor kijkt samen met school naar website. 

● Naast website inhoud bijhouden (doet Anneke), iemand erbij die het beheer 

doet? 

● Zapp your planet. Opname was 16 april. Kinderen hebben folder gemaakt. 18 

mei is Energie festival Mediapark Hilversum. 

● Oudertevredenheidsonderzoek is verspreid onder ouders (scholen op de kaart). 

 

6. WVTTK en Sluiting 

 

ACTIE-ITEMS 

1. Anneke: Volgend jaar OR vergadering op een andere dag? Waarschijnlijk op maandag. Data 

voorstel van juf Anneke. Moet namelijk ook op schoolagenda. 

2. Eileen: verslag Sportdag. 

3. Salima: verslag Pasen. 

4. Anneke: 3d printer is kapot. Welk onderdeel? Is dit nog vervangbaar? 

5. Hulp bij de website. Niet inhoudelijk, maar bij plaatsen van inhoud (beheer). 

 

AANZET AGENDA VOOR VOLGENDE KEER:  



Dinsdag 18 juni 2019 van 19.30 tot 21.30 uur 

1. Opening en mededelingen 

2. Verslag van 9 april 2019 

3. Werkgroepen 

4. Financiën 

5. Communicatie 

6. WVTTK en Sluiting 


