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Agenda ALV Ouderraad De Sprankel: 12 december 2022 20:00 uur 
 

Opening en Welkom door Marjon en Wilske 
1. Toelichting op de begroting en realisatie van 2021-2022 
2. Toelichting op de begroting van 2022-2023  

 
 
Aanwezig 
Theo vanuit de MR, 1 andere ouder aanwezig (moeder Anni) 
PPT van ALV wordt toegevoegd aan de notulen. 
 
 
Notulen 
Marjon wil kijken hoe we de ouders kunnen stimuleren mbt de (niet verplichte) ouderbijdrage. Kan ook 
bijvoorbeeld dat men een bijdrage levert naar draagkracht of een vrijwillige bijdrage. Marjon past de 
tekst van de mailing hierop aan. 
Verder geen vragen en aanvullingen. 
 
Begroting en realisatie van 2021-2022 is vastgesteld. 
Begroting van 2022-2023 is goed gekeurd en vastgesteld. 
 
Voorzitter MR geeft aan dat ze een personele uitdaging. Verzoek of wij ook willen werven voor nieuwe 
leden. Nu is het nog erg handig om zaken over te dragen. Belasting is niet heel groot, wel hoge 
betrokkenheid met beleid school. 6 bijeenkomsten per jaar. Eerstvolgende overleggen 19 januari en 
30 maart. 
Als de OR-leden bv allemaal 2 ouders benaderen, kunnen we wellicht zo wat bereiken. 
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Theo of het MR-mailadres (mr.de-
sprankel@optimusonderwijs.nl) 
 
 
  



Agenda OR-vergadering:  12 december 2022 20:30 uur De Sprankel 
 
 
Notulist: Judith 
Aanwezig: Marjon, Wilske, Carola, Rianda, Janneke, Ilse, Merel, Marjolein, Marieke, Frank, Thera, 
Anneke, Judith (notulist), Femke kijkt mee of de OR iets voor haar is. 
Afmelding: Anneke, Christel 
  
 
 

1. Opening  
 
Wilske opent de vergadering met nog een kort voorstelrondje in verband met Femke die meekijkt. 
 

 
2. Notulen/actielijst vorige vergadering 

 
Wilske vraagt of de Picoos (buitenspeelgoed) al zijn geïntroduceerd bij de kinderen. In groep 7 en 8 
zijn ze aangekondigd.  
Deze zijn in elk geval nog niet aangekondigd aan ouders. Rianda gaat dit navragen.  
Henk is ‘chef Picoos’. Marjon schakelt met Henk over updates en communicatie. 
 
Bedrag Jantje Beton is nog niet bekend. 
 
Wat is wens OR voor delen bestanden. Wilske kijkt naar Teams en wat hierin mogelijk is. 
Rianda vraagt ook aan Cora Beeftink I-coach van De Ester voor wat hiervoor een goede oplossing is. 
 
De notulen worden vastgesteld. 
 

 
3. Mededelingen OR/MR/Team  

 
• OR: geen mededelingen 
• MR: zie mededeling ALV 
• Team: personeel 

o Ilse herstelt met kleine stapjes, niet op de groep, wel op school. 
o Kimm is 50% van haar herstel. 
o Vervanging voor Ilse loopt. 

• Team: onderwijs (zie ook Nieuwsbrief) 
o Groep 1-4 spelopties, ondersteuning taalonderwijs 
o Groep 5-8: rekenen, diverse methodieken 
o Gedrag methode ‘Regie in de groep’, wat vraagt dit bv van de leerkracht. Ook buitenspel, 

surveillanten zijn niet altijd zichtbaar.  
• Schoolvoetbaltoernooi groep 8 – kijken naar jaarlijkse organisatie voor Gemeente Grave – link 

gelegd met Jasper voor ingang EGS, ook voor organisatie. Wellicht ook organisatie vanuit 
studenten CIOS/HAN. 

 
 

4. Bestuursbezoek Optimus 19 december 
 
• Bovenbouw app blijkt verdwenen waar de oproep in is geweest. Rianda gaat hier achteraan en 

stuurt opnieuw. Judith kijkt of ze kan aansluiten. 
 

5. Ouderbijdrage  
 
Marjon wil kijken hoe we de ouders kunnen stimuleren mbt de (niet verplichte) ouderbijdrage. Kan ook 
bijvoorbeeld dat men een bijdrage levert naar draagkracht of een vrijwillige bijdrage. Marjon past de 
tekst van de mailing hierop aan. 
Verder geen vragen en aanvullingen. 



 
 

6. Terugblik Sinterklaas 
 
• Leerlingenraad: Pieten in bovenbouw hadden aandacht, positief. Surprises leuk, veel werk aan 

besteed. Als Sint een rondje loopt, dan ook langs bovenbouw. Bij aankomst liedje zingen 
• Mooie koppeling zieken, surprises, online link 
• Zieke kinderen – vaste oplossing voor regelen. Voor iedereen uniform. 
 

7. Kerst 
 
• Kerstdiner voor de kinderen, buffetvorm 
• In overleg met HA geen aparte activiteit voor de ouders. Mede ook door wisselende tijden en we 

willen het geld echt aan de kinderen besteden. Contact met harmonie voor muziek.  
• We zoeken nog een Kerstman (Ron Leenders). Fotohoek voor maken groepsfoto’s/kerstfoto’s. 
• Kerst zonder Kerstman is geen Kerst volgens de leerlingenraad. 
• Donderdagmiddag wordt er versiert, na afloop wordt opgeruimd. Vanuit OR kunnen mensen 

helpen. Evt Sprankel opbouwen en HA afbouwen à Rianda vraagt dit na. 
• Vrijdagochtend wordt de Kerst versiering in school opgeruimd. 
 

 
8. Carnaval 

 
• Jasper en Thera trekken gezamenlijk op. 
• Voor Kerst contact – Demi + ? Vanuit HA Michael en leerkracht. Daarna na Kerst meteen 

afstemmen. Idee voor Prins/Prinses weer op school. Idee voor Masked Singer. Wat zijn tijden HA 
en Sprankel (14.00). 

 
9. De Sprankel – 50 jaar! 

 
• Volgend schooljaar, bij de start van schooljaar 2023-2024. Kunnen we samenpakken met de 

Sprankeldag. Vanuit Optimus is er budget – Rianda vraagt na. 
• Idee: bijvoorbeeld een feestelijke week met activiteiten, feest, theater, creatieve dag, sportieve 

dag, goede doelen dag etc. Heel De Sprankel bakt. Wellicht Sprankeldag-Commissie met een 
aanvulling. Even afstemmen wat een goede week is. 

• Met commissie eerst de grote lijnen uitzetten: Janneke, Wilske, Marjon*, Vera, Judith, Merel*, 
Christel? Vanuit team vraagt Rianda na. 

 
10. Rondvraag 

 
• Sint volgend jaar 4 dec. 
• Vandalisme schoolplein – school blijft melden, ook aangegeven bij beleidsmedewerker onderwijs 

LvC Daniel Sas. 
 

11. Sluiting, volgende vergadering op dinsdag 31 januari 
 
 


