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Voorzitter: Marjon 
Notulist: Christel 
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Aanwezig: Marjon, Vera, Chantal/Jasper, Judith, Marjolein, Anneke, Thera, Christel, Marjon, 
Rianda 
  
 
 

1. Opening  
Marjon opent de vergadering 

2. Notulen/actielijst vorige vergadering 
• Marjon gaat nog contact opnemen met Henk over de picoo’s 
• Marjolein: wbt ALV: ze was zich vooraf niet echt bewust over de inhoud van 

de ALV. Als de inhoud van deze avond vooraf beter gecommuniceerd wordt 
naar de andere ouders komen er misschien meer ouders naar de ALV toe. Als 
tip voor het volgende jaar misschien een betere beschrijving van de inhoud 
van de avond om meer ouders te trekken zodat men ook weet wat we 
allemaal binnen de OR doen. 

• Marjon heeft onlangs een extra mail verstuurd over de ouderbijdrage naar 
ouders die de bijdrage nog niet betaald hebben + er is een bericht geplaatst 
in de Parro, hier komt enige reactie op van ouders.  
 

3. Mededelingen OR/MR/Team  
• OR: geen bijzonderheden 
• MR: er zijn nog geen nieuwe leden voor de MR 
• Team: personeel:  

o Kimm is gestart met de hele groep op bepaalde momenten vande dag 
o Ilze is de hele week op school aan het werk 
o Niels vervangt in grp 6 t/m einde van het schooljaar, hij neemt nu de 

uren van Ilze over in deze klas. 



o Denise terug van haar zwangerschapsverlof, zij werkt 4 dgn in grp 7/8, 
Brigitte werkt ook 1dag in deze groep, zij ondersteund grp 7 op andere 
dagen. 

• Men is al bezig met de formatie van de groepen voor het nieuwe schooljaar 
• Na de carnaval worden weer nieuwe tevredenheid onderzoeken per email 

verspreid. 
• Speelplaats: voor de carnaval moet het plan voor de vernieuwing/herinrichting 

van de speelplaats klaar liggen om de subsidies aan te vragen (rekening 
houdend met klimaat+ duurzaamheid kunnen er subsidies aangevraagd 
worden) Op 13-2 (1230-1330) kunnen ouders meedenken over wat men 
graag ziet op de speelplaats aan spel mogelijkheden, hiervoor is een oproep 
in de Parro geplaatst. Tip van Vera, Land van Cuijk gaat bomen weggeven. 

• 2 wkn geleden is er een vergadering van het Kindcentrum geweest; men wil 
graag doorgaande lijn voor- en naschool icm school realiseren er wordt een 
visie op gemaakt waar ouders bij betrokken gaan worden. Veel ouders zien 
voor- en naschoolse opvang nu nog echt apart van school 

• Het team is op dit moment druk bezig met afname van toetsen+ analyse + 
rapporten schrijven 

• Er zal binnenkort gestart worden met (lente)kriebels (relaties, seksualiteit, 
enz.) in de groep icm het programma van de Vreedzame school, op den duur 
worden ouders geïnformeerd over de inhoud van deze lessen. Het team krijgt 
hier op dit moment ook scholing over.  

• Talentenmiddagen waren deze keer erg succesvol, men krijgt hier ook geld 
voor om meer te kunnen regelen. Ouders en leerkrachten krijgen een breder 
beeld om meer in te kunnen zetten.  

 
4. Terugblik Sinterklaas, kerst 

• Sinterklaas: werkgroep is nog niet bij elkaar geweest voor de evaluatie 
• Kerst: is geslaagd, kinderen waren blij dat ze weer op school konden eten en 

samen konden komen.   
Rianda: binnen het KC is er geëvalueerd: het is niet handig om het voor beide 
scholen op de dezelfde avond te organiseren. Het was erg druk in de gangen. 
Niet alle ouders lieten zich makkelijk bij sturen toen zij een andere ingang 
moesten gebruiken waardoor de optredens van HA in de aula verstoord 
werden. Op KC niveau is er afgesproken dat de beide scholen in de toekomst 
de kerstviering, per jaar, afwisselend op woe/do per school organiseren. 
Hierbij moet er gekeken worden naar de avond die men, in het vorige 
schooljaar heeft gehad tijdens de eindmusical, hierin wordt er namelijk ook 
afgewisseld tussen de gunstige en ongunstige avond. Er was deze keer goed 
contact/overleg met de kerstcommissie van HA w.b.t. versieren en 
organiseren van de viering. 
 

5. Carnaval 
• Jasper vertelt: Het loopt, 2 bijeenkomsten gehad, de viering staat al in grote 

lijnen, er zijn werkgroepen gemaakt. Afstemming met HA gaat goed. Er is 
waarschijnlijk weinig ouder hulp nodig tijdens de viering. (ouders bij ‘bar’+ rust 
ruimte) Klein aantal activiteiten in de klas, hossen in de aula, prins/prinses. 
Gedurende de week bekijkt men in de klas de filmpjes van ‘the masked 
singer/teacher’ waarbij men in de klas kan stemmen en raden wie de ‘singer’ 
is, op vrijdag is er in de klas onthulling.  

• Rianda geeft aan dat het fijn is dat er al vroeg gestart is met de organisatie 
van de viering zodat school al vroeg betrokken is en er nu al duidelijkheid is 
over het draaiboek. 

 



6. Koningsspelen 
• Henk heeft school aangemeld voor het ontbijt, locatie ligt vast (EGS) er is 

toestemming. 
• Verdere organisatie wordt na het carnaval opgestart en moet nog afgestemd 

worden met HA. 
 

7. Sprankelfeest 
• Jubileumfeest al 1x een groepje bij elkaar gekomen. Vanuit het team komt er 

binnenkort iemand bij. Zeer waarschijnlijk wordt het een thema week. Er moet 
nog veel afgestemd worden met school. Waarschijnlijk komt er per dag voor 
deze week een docent als aanspreekpunt. De thema/feestweek wordt in de 
3e week van het nieuwe schooljaar georganiseerd. (1e week van okt. Kan niet 
i.v.m. een studiedag) 

 
8. Rondvraag 

 
• Christel vraagt of Ed E. (conciërge Raamdonk) intussen al contact heeft 

gehad met Rianda over het verplaatsten van de avond4daagse. Volgens Ed 
is deze verzet naar di23 t/m vrij 26 mei. Op de jaar kalender van de Sprankel 
staat deze nog ingepland op di13 t/m vrij 16 juni. Ed zou hierover contact 
opnemen met Rianda>Dit is nog niet gebeurd, zij heeft nog niets van hem 
vernomen over de nieuwe vastgestelde datum. Rianda: er is veel discussie of 
de A4D wel/geen schoolactiviteit is en of men dan een school shirt aan mag> 
mag niet meer vanuit de Graafse directeuren. Zij gaat zelf nog even contact 
zoeken met Ed om navraag te doen naar het e.a. en koppelt terug naar 
Christel 

• Marjon: volgende week is er bij de Esterade een bijeenkomst (inwoners 
raadpleging) m.b.t. Toekomstvisie Estersveld en Stoof, m.b.t. o.a. Stoofbrug, 
(verkeers)veiligheid, groen enz. Op dinsdag 7-2 kun je 19-21u stemmen 
uitbrengen voor de verschillende projecten. Voorstel om met alle OR-leden te 
gaan stemmen over (fiets)brug. > Rianda plaatst hiervoor een oproep in de 
Parro om meer ouders/stemmen te trekken deze avond.  

• Zie ook: Home (esterade.nl)  en 4426 
GemLvC_ResulT_KernenD_Grave_EstersV-Stoof_v4.indd (landvancuijk.nl) 

 
 

9. Sluiting, volgende vergadering op woensdag 22 maart.  
 

• Tijdens de volgende vergadering een foto maken van de aganda+OR 
bijeenkomst voor in de nieuwsbrief en/of Facebook 

• Christel en Merel gaan het OR hok nog opruimen in de komende periode. 
Heeft Merel al contact gehad met de moeder (Jitske) van(Intratuin) voor 
kerstversiering 

• Is de opbrengst van Jantje Beton al gecommuniceerd naar de leerlingen? Zo 
nee, dan moet dit nog gebeuren. 

 
 
 
 
 


