
 

 Betreft notulen OR  d.d. 5 februari 2018 

  
 Aanwezig: 
 Jacqueline Esselink Voorzitter 

 Dick Roessink  Penningmeester 
 Esther Veldman  Secretaris 

 Willy Spannenburg Team 
 Hans Aarnink  Lid 
 Elske Nieuwkerk  Lid 

 Marijke Koekoek  Team     
        Margreet de Boer             Lid 

 
 Afwezig:  

 Joyce de Boer   Lid 
 Karin Gerritsen Mulkes  Lid 
   

 
1. Opening, Jacqueline opent om 20.05 uur  

 
2. Notulen vorige vergadering: 
Teksten iets meer uitgebreider neerzetten evt. met naam. 

 
3. Actiepunten uit de vorige vergadering: 

a. Willy:   Kindermassage checken hoe en wat in de groepen 
               Alle groepen is alles nu geregeld.  
b. Dick:    Kvk regelen met Josette  is geregeld. 

      Kvk regelen met Esther  is geregeld 
      Bank mail nog steeds niks van gehoord nog. 

               Kerstontbijt regelen bij fam. Veldkamp -   is geregeld 
c. Esther: Lijstje vergoeding nakijken in bestanden Josette - niet gevonden 
        Lijstje in mail toevoegen voor de niet aanwezigen - is toegevoegd 

 
4.  Ingekomen post: 

Er is niks binnen gekomen. 
 
5. Vaststellen van de agenda:  

f Inspectiebezoek 
g Vervoer 

 
6. Agenda: 
a. Flyer vanuit “Vrienden van de Zonnehof” 

Of de OR zich kan vinden hoe de flyer eruit ziet. OR heeft aan Willy bepaalde verbeter punten 
aangegeven. Willy gaat mede namens de OR dit doorgeven aan de “Vrienden van de Zonnehof”. 

  
b. Kampgeld VSO BBB (Boven Bouw B) 
Dit is de enige groep die op kamp gaat. Krijgen van de ouderraad elk jaar een bepaald bedrag 

ervoor. Ze gaan dit jaar op kamp in het hoog seizoen. Dit brengt nu meer kosten met zich mee 
en hebben dit jaar een te kort van 400 euro. School gaat vragen of de ouders iets meer willen 

bijdragen aan het kamp dit jaar en gaan kijken om de leerlingen iets laten doen om geld te 
krijgen. OR heeft afgesproken om het resterende aan te vullen.  Tekst in schoolgids wordt 

aangepast om dit in de toekomst niet meer te hebben. 
  
c. Jaarvergadering voorbereiden van 29 Maart 

Penningmeester is er mee bezig geweest zodra deze klaar is word deze naar de OR gemaild. 
Aantal dingen moeten nog geregeld worden. 

Uitnodigingsbrief wordt naar de ouders gestuurd. 
 



 

d. Protocol OR activiteiten en kosten 

Deze worden verandert, Esther zal dit gaan doen. 
Willy zal het oude ouderhulpformulier opzoeken, of Ans/Willy deze naar Esther stuurt. 
Esther zal het voor komend schooljaar veranderen. Wordt nog gestuurd naar overige OR leden. 

 
e. Datums vergadering OR 

Maandagavond kon door een opleiding van één van de leden van de OR niet meer doorgaan. 
Door alle aanwezigen die op de vergadering waren zijn nieuwe datums gekozen. 
Het betreft donderdag 29 Maart en is tevens de jaarvergadering en 

woensdag 27 Juni de laatste vergadering van dit schooljaar. Wordt donderdag 28 juni. 
 

f. Inspectiebezoek 
Er is een themaonderzoek gekomen door de inspectie voor uitstroomleerlingen. 3 leerlingen 

hebben ook gesproken met deze onderzoekers. Ze wilden zelf graag uitleggen hoe het werkte. 
Eindgesprek gehad en alles stond goed op papier. Alle documenten na gekeken. Alles is getoetst 
aan de wettelijke normen. Waren zeer tevreden. Kwamen alleen voor het VSO. Komt een 

rapport van (20 scholen samen gevoegd) en wordt advies uitgebracht naar ministerie.  
 

g. Vervoer 
Eén van de OR leden had in de krant iets gelezen over het taxivervoer. 
Kort samengevat gaat Munckhof Taxi BV vanaf de zomer het Wmo-vervoer als het 

leerlingenvervoer in Zwolle verzorgen. Nu doen de firma Witteveen en Connexxion dit. 
Muckhof Taxi bleek bij selectie door de gemeente het meest voordelige vervoerder, biedt 

kwaliteit en heeft mooie plannen voor de toekomst. Vast arbeidscontracten moeten zorgen voor 
vermindering van wisselingen in chauffeurs. 
 

Zwolle verwacht de gunning eind februari 2018 definitief te hebben. Andere vervoerders kunnen 
nog naar de rechter toe. Nadat de contracten zijn ondertekend, verstuurt de gemeente een brief 

naar inwoners die gebruikmaken van leerlingenvervoer en Wmo-vervoer. 
Daarin staat wat er vanaf juli/augustus voor ze gaat veranderen. 
 

7. Rondvraag: 
 

Jacqueline: Niks  
Dick: Geeft aan het laatste jaar als penningmeester stopt in 2019. Elske wil graag overnemen.  
Esther: Niks 

Willy: Niks 
Hans: Niks 

Elske: Niks 
Margreet: Hoe is met Joyce weet iemand dit. Jacqueline gaat mailen 
Marijke: Niks 

 
8. Sluiting:  

Om 22.03 uur sluit Jacqueline de vergadering  
 
Vergaderdata volgende keren: 

 
Donderdag 29 Maart Jaarvergadering 2018  

Donderdag 28 Juni 2018  
 

Actiepunten uit de vergadering: 
Jacqueline: gaat mailen naar Joyce 
Willy:         ouderhulpformulier vragen aan Ans om te mailen naar Esther 

Dick:          Voorbereiding jaarvergadering als klaar is deze mailen naar de OR 
Esther:       protocol veranderen 

         protocol en ouderhulpformulier sturen naar overige OR leden. 


