
 

 

 

Samenvatting notulen Algemene Leden Vergadering Ouderraad 

(OR) Sint Radboudschool, Heiloo 

Datum: 29 oktober 2015 

 
1. Opening door de voorzitter Astrid Tamis. 

2. Notulen ALV 21 oktober 2014 worden vastgesteld. 

3. Samenstelling OR. Astrid bedankt de aftredende leden en benoemt 

nieuwe leden.  

4. Activiteiten en functies OR. 

Astrid benoemt activiteiten en functies van de OR.  

a. Beheer van ouderbijdragen. Dit geld wordt gebruikt voor 

ondersteuning van niet-lesgebonden activiteiten, die worden 

toegelicht op de website. Voor het afscheid groep 8 is vorig jaar een 

nieuw afscheidsboek ontworpen. Het schoolreisje is verplaatst naar 

begin schooljaar. Ook heeft ondersteuning vanuit de OR plaats 

gevonden bij de door het schoolteam georganiseerde fancy fair voor 

het goede doel Nepal. 

b. Signalerende functie naar het schoolteam toe. 

c. Extra inkomsten uit bv opbrengst zomerfeest en hulp van OR bij de 

avond-4 daagse, verzamelen oud papier en kleding (Bag2school), 

komen via de OR ook ten gunste van de kinderen. Hiervan kunnen 

extra uitgaven worden gedaan, bv geluidsinstallatie, sporttenues, 

banners. Er wordt gespaard voor het naderend 50-jarig jubileum 

van de school.  

5. Cijfers schooljaar 2014-2015. Penningmeester Frank van de Graaf geeft 

toelichting.  

6. Kascommissie. Mark Visser licht de taak van de kascommissie toe.  

a. Décharge wordt verleend aan penningmeester en bestuur.  

b. Mark Visser en Léon Otterbeek treden af. Er zijn 3 aanmeldingen 

als nieuw lid. Antoinette van Sligter, Mark van der Mooren en 

Sander Schoorl. De eerstgenoemden zullen deze taak op zich 

nemen.  

7. Mededelingen medezeggenschaprsraad (MR).  

Iris Nikkels (voorzitter) licht samenstelling en taken MR toe. Een en 

ander kan men op de website nalezen. De MR wil graag aangesproken 

worden als er dingen spelen.  

 



8. Mededelingen schoolteam door Loek Settels (directeur). 

a. Leerlingenaantal blijft ongeveer gelijk, op 1 oktober 303, ondanks 

afnemend aantal geboorten.  

b. Per 1 januari komt er waarschijnlijk in de ochtend een speelzaal in 

het bijgebouw. Er wordt geen geluidsoverlast verwacht en het 

keukentje kan gebruikt blijven worden.  

c. Studieweek in februari is een uitvloeisel van de nieuwe CAO, 

waarbij getracht wordt de werkdruk meer te spreiden.  

d. Toenemend gebruik van tablets maakt o.a. directere feedback 

mogelijk. Bij begrijpend lezen, rekenen en nieuwsbegrip wordt met 

de hand schrijven nog ingezet. De rol van leerkracht verschuift van 

docent naar begeleider.  

e. N.a.v. een vraag van een ouder wordt gesproken over de vraag of er 

ruimte is te praten over de mogelijkheid de musical in het kader van 

het afscheid groep 8 op een andere lokatie te organiseren dan in de 

schoolaula, bv De Beun. Dit onderwerp leeft bij ouders sinds 

meerdere jaren. Diverse argumenten passeren de revue. Loek staat 

er nu voor open en stelt voor dat er een commissie van ouders en 

leerkrachten samengesteld wordt, om hierover te brainstormen en 

actie te ondernemen. Niels vanuit het schoolteam gaat een eerste 

bijeenkomst organiseren. 

f. Loek benoemt de goede samenwerking met de OR bedankt de OR 

voor hulp en inzet.  

8. Rondvraag. Niels benoemt de grote betrokkenheid van OR-leden bij de 

school. Astrid benadrukt ook de goede samenwerking tussen de OR en het 

schoolteam. De OR doet veel en er is een goede sfeer. Buiten de OR is het 

niet altijd makkelijk ouderhulp te krijgen.  

9.  Sluiting door de voorzitter. 


