
  

 
  

 

 

 

 

Agenda Ouderraadvergadering nr. 9 Ouderraad d.d. 3 april 2017 

Aanvang 19.30 uur 

Voorzitter:    Marcel/Samantha S. (later) 

Secretaris:    Andrea 

Aanwezig:    Sander, Fatima, Angela, Wasan, Olesya,  

Aanwezig van het team:   Marcel   

Afmeldingen:   Josien, Samantha B.   
1. Opening en vaststellen definitieve agenda 

Marcel opent, Samantha S. is later. Josien en Samantha B. versieren het lokaal 

van Leoni ivm zwangerschapsverlof. Marcel heeft ook MR-vergadering. We 

behandelen eerst de punten waar Marcel bij moet zijn. 

 

2. Goedkeuring Notulen en actielijst  

a. Notulen vorige vergadering  

Goedgekeurd. 
 

b. Actielijst: is bijlage mail  

c. Bijgewerkte lijst hulpouders 

Marcel heeft van team de lijst van hulpouders gekregen, hij verwerkt dit nog in 

een bestand en stuurt dat aan Sander. 

 

3. Mededelingen en post  

a. Directie 

- Maandag 10 april is het verkeersexamen voor groep 7, maar er zijn nog 

geen hulpouders beschikbaar. Marcel heeft 2 à 3 hulpouders nodig. 

Marcel stuurt nogmaals een mail naar de ouders. Fatima en Wasan 

kunnen evt. helpen, liefst in de ochtend.  

 

b. Vanuit en voor de Medezeggenschapsraad 

- De MR vergadert nu. Zij gaan onder andere de groepsindeling voor het 

volgend schooljaar bespreken. Er zal een lokaaltekort zijn. Bij de 

gemeente ligt het verzoek om het casco deel boven Kober te laten 

verbouwen tot twee lokalen. Marcel probeert de lokalen van de 

Springplank bij elkaar te houden op de begane grond.  

 

c. Voorzitter OR 

- Geen bijzonderheden. 

 

d. Secretaris 

- Geen bijzonderheden 
 

e. Penningmeester 

- Stand v zaken vrijwillige ouderbijdrage 

Josien heeft doorgegeven dat er nog best een aantal ouders moeten 

betalen. Volgens Marcel valt het aantal mee. Marcel gaat de betreffende 

ouders zelf aanspreken.  

 

f. OR-leden, mededelingen?   

 1. Geen bijzonderheden. Het valt oudere OR-leden op dat we weinig andere 

dingen te bespreken hebben. De OR is actief, alles wordt goed opgepakt. De 

OR hoort weinig ‘klachten’ van ouders op het schoolplein.  

 

4 Werkgroepen  

 1. Definitief draaiboek Kerst  Klaar.  

 2. Definitief draaiboek Carnaval  verzoek aanpassen sponsering Albert Heijn. 

Dit is inmiddels gedaan. Klaar. 

 

Postadres:  

Postbus 123 

4800 AC  Etten-Leur 

Bezoekadres: 

Kraanvogel 22 

4872 SB  Etten-Leur 
 

Ouderraad 

Basisschool De Springplank 

Telefoonnummer: 

076-5040422 

E-mailadres: 
info@springplankettenleur.nl  

Site: 
www.springplankettenleur.nl 
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 3. Avond4daagse 

Angela en Samantha B. zijn naar een bijeenkomst geweest. Nav de enquête 

vorig jaar heeft de organisatie eea aangepast. Het startpunt wordt 

duidelijker aangegeven. Het startpunt bij Achilles en de Nobelaer voor de 

Springplank is een andere plaats dan vorig jaar.  

Idee voor de kraam onderweg: avond moeders, avond vaders, avond 

opa/oma, avond OR. We willen verantwoorde snacks uitdelen, en de laatste 

avond een zakje chips. Marcel wil beach flags plaatsen bij de kraam, verder 

niet moeilijk doen met een kraam of tent. De laatste avond wordt wel een 

kraam bij de Nobelaer gezet ivm de uitreiking van de medailles. Misschien 

heeft iemand een campingtafel? Sander heeft een oude behangtafel die we 

kunnen gebruiken. Er zijn 2 mensen bij de start-finish nodig en 2 a 3 ouders 

voor de kraam onderweg. Angela stelt een brief voor ouders op. Let op dat 

we goed afspreken wie zorgt voor koffie/thee. De datum waarop de 

enveloppen voor inschrijving worden uitgedeeld is bekend. Een week 

daarvoor gaan we hulpouders regelen. 

Andrea heeft het draaiboek 2014 gemaild naar Angela. 

 

 4. Actie paaseitjes 

De actie is bijna afgerond. Na de vergadering zetten we de eitjes voor de 

bovenbouw klaar. Per kind zijn de zakjes in een tasje gebundeld. De winst is 

ongeveer € 900,00. Maranco heeft de meeste eitjes, 59 zakjes, verkocht. 

Andrea haalt woensdagochtend een Bruna bon van € 15,00 en legt deze in 

OR-laatje. Wanneer overhandigen? De schoolkrant volgt maandag, het is 

leuk om een stukje over de actie te plaatsen. Fatima en Marcel overhandigen 

de kadobon donderdag 12.00 uur. Wasan maakt dan foto’s. Ook het totaal 

aantal verkochte zakjes wordt in schoolkrant vermeld. Josien zal zsm het 

geld meenemen en overmaken naar de rekening van de OR.  

 

 5. Evaluatie pannenkoekendag 

De ouderen waren tussen kinderen gezet. Er kwamen leuke gesprekken op 

gang. Fijn dat een aantal ouders bleef om te helpen, dat was toch wel nodig. 

Prima verlopen, het duurde niet te lang en alles was op. 

 

 6. Koningsdag/sportdag 

Wasan vraagt hoe hulpouders te benaderen. Andrea legt dit uit en zal nog 

doorgeven hoe in te loggen in de mail van de ouderraad. 

Is er iets om aan degenen die een clinic komen geven aan te bieden? In de 

OR-kast staan bijv. wat ingepakte cadeau’s, flessen wijn e.d. Goed idee. 

Indien iets moet worden gekocht kun je dat aan Marcel doorgeven.  

Stormbaan/springkussen moet nog worden gereserveerd. We overleggen 

over waar te huren, goed kosten in de gaten houden ivm vervoer en 

opbouw/afbreken. Afgesproken wordt dat de OR en school 50/50 bijdragen. 

Evt bij Unitas navragen waar zij springkussens reserveren. Marcel wil 

volgende week gaan reserveren. Besteden we het opbouwen/opruimen uit? 

Liefst wel, maar hangt van de kosten af. Let ook op veiligheid. Er staan 

sowieso 2 hulpouders bij het springkussen. 

 

5. Rondvraag  

 Geen bijzonderheden.  

6. Sluiting  

 Iedereen weer bedankt voor aanwezigheid en inzet!  

 Volgende vergadering 22 mei 2017, 19.30 uur     

 
 

 


