
  

 
  

 

 

 

 

Notulen Ouderraadvergadering nr. 8 Ouderraad d.d. 8 april 2019 

Aanvang 19.30 uur 

Voorzitter:    Sander 

Secretaris:    Andrea 

Aanwezig:    Olesya, Fatima, Evelien, Kirsten, Kelly 

Aanwezig van het team:   Wendy   

Afmeldingen:   Eva, Angela 
1. Opening en vaststellen definitieve agenda  

 Extra punt: verkeersexamen.  

2. Goedkeuring notulen en actielijst  

a. Notulen vorige vergadering 

Nav de notulen: stand van zaken cursus kinder EHBO? Andrea heeft een offerte 
naar Marcel doorgestuurd.  Reactie Marcel: gezien de kwaliteit van de laatste 

lessen en kwaliteiten van de begeleiders waarmee we altijd hebben samengewerkt, 

kiezen we er voor om dit jaar niet die kinder EHBO-lessen te volgen. Wel zouden we 

eventueel naar een andere aanbieder kunnen gaan kijken. 

Fotograaf: Eva en Angela zijn er niet, dit bespreken we de volgende vergadering. 

KvK: Andrea is het formulier vergeten voor Eva en Kelly. Dit volgt nog. 

 

b. Actielijst 

- vervanging Andrea: Nog geen reactie ontvangen nav de oproep. Kelly heeft wel 

iemand gevraagd, maar die wil helaas niet. Andrea vraagt of iemand van de OR 

binnenkort mee wil kijken wat de taken zijn ivm de overdracht. Als er de volgende 

vergadering geen reactie is, willen Olesya en Evelien dit doen. 

 

c. Lijst hulpouders  

Sander heeft Yvonne gemaild om de gegevens juist aan te leveren. Na Koningsdag 

zal hij de lijst weer bijwerken.  

 

3. Mededelingen en post  

a. Directie 

- Vandaag was voor de 1e keer het verkeersexamen digitaal. De kinderen 

hebben goed gefietst. De evaluatie moet nog komen, Wendy kan hier verder 

nog weinig over zeggen.  

De OR was gevraagd naar de bijeenkomst te gaan en te helpen bij het 

verkeersexamen, maar wij hebben verder niets meer gehoord. Andrea 

hoorde dat een moeder uit groep 7 naar bijeenkomst is geweest. De 

communicatie is inderdaad langs elkaar heen gegaan. Wendy was verder 

niet betrokken bij de afspraken met Ad, dat heeft Bas gedaan. Daardoor kon 

zij de OR niet op tijd informeren. Graag wel noteren op actielijst voor 

volgend jaar, al is het maar als back-up. 

- Volgende week dinsdag en woensdag zijn de Cito-toetsen voor groep 8. Dit 

jaar is dat maar 2 dagen.  

- Is er een nieuwe leerkracht? Luciën is vandaag begonnen, hij is een zij-

instromer. Hij loopt een tijdje mee om te bekijken of dit de juiste beslissing 

is voor hem. Het zou leuk zijn als hij via een leertraject op onze school kan 

blijven. 

- De inspectie was een pittige dag. Bij zo’n inspectie moet alles van de school 

goed zijn. Het voelt voor het team als een test. Gelukkig was het resultaat 

goed! 

 

b. Vanuit en voor de Medezeggenschapsraad  
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- Geen bijzonderheden. 

c. Voorzitter OR 

- Geen bijzonderheden.  

 

d. Secretaris OR 

- Vervanging na dit schooljaar, zie hiervoor.  
 
 

e. Penningmeester 

- Svz ouderbijdrage 

Nog 6 openstaande betalingen. Marcel zal de betreffende ouders persoonlijk 

aanspreken.  

Evelien vraagt of Marcel de geboortedata van de kinderen die de 2e helft van 

het jaar starten kan doorgeven.  Daar zal Marcel voor zorgen.  

- Er gaat 1 leerling extra mee op kamp, dit betreft een extra uitstromer.  

 
 

4 Werkgroepen  

 1. Koningsspelen 

- ophalen Koningsontbijt 15.00-19.00u. Kan Kirsten dat alleen? Ja, ze belt als 

ze bij school is, zodat we met een paar mensen kunnen uitladen. 

- Andrea heeft Marcel een mail t.a.v. Mark gestuurd. Heeft Marcel deze 
doorgestuurd? Wendy vraagt dit na.  Ja. 

- Tijdens de Koningsspelen wel muziek op het schoolplein ’s ochtends. We 

willen ook muziek bij de sponsorloop. Aan wie moeten we dat vragen? Belaid 

kan een geluidsbox regelen die via bluetooth verbinding maakt. Hij heeft er een 

bij de hand, maar laat morgen aan Wendy weten of het deze wordt of dat hij 

nog een andere (grotere) kan regelen. Kelly neemt voor de zekerheid een 

verlengkabel mee. Kirsten heeft de Spotify playlist Koningsspelen 2019 

opgezocht. Die kunnen we dan afspelen.  

- Ranja kopen is niet nodig, er staat nog voldoende in de OR-kast.  
- Voor de hulpouders koekjes halen of ook een gezonde snack?  ook gezond, 

snoepgroenten met een dip. Kirsten koopt dat. 

- donderdagmiddag de tafels zover mogelijk dekken en flesjes water vullen. 

Aantal leerlingen per klas navragen bij Barry/Carin. 

- Barry vraagt of om 8.35u bij de instructies ook een OR-lid ivm vragen 

sponsorloop aanwezig kan zijn. Evelien zal dat doen. 
- 13.30 uur ijsjes ophalen bij Dirk. Nog betalen! Wie?  Kelly 

 

 2. Actie, sponsorloop 

Vandaag zou Angela enveloppen ophalen, maar zij is ziek. Het is niet bekend of 

zij de enveloppen op heeft gehaald. We halen de enveloppen donderdag om 

13.15 uur op. Daarna gaan Fatima, Kelly en Andrea het geld tellen. Sander 

haalt het geld bij Kelly op en maakt het totaalbedrag over naar de rekening van 

de OR.  

Verzoek aan het team om een bericht op Klasbordbericht te zetten met de 

vraag de enveloppen in te leveren.  

Heeft groep 1 brieven gehad voor de sponsorloop? Ja. 

De sponsorloop is strak gepland. De leerlingen rennen 15 minuten. Groep 1, 2, 

3 lopen als eerste, daarna groep 4 en 5, groep 6, 7, 8 als laatste. Om 13.30 uur 

is de loop klaar, dan wordt het opgehaalde bedrag bekend gemaakt. Sander 

bewaart een stuk karton waar het bedrag op geschreven kan worden. Dat zet 

hij woensdag op school. 

Waar staan de beach flags? Deze willen we als start/finish gebruiken. Marcel 

zorgt dat deze klaarstaan. Let op: deze staan niet heel stevig.  

Kirsten vraagt of het mogelijk is om een kluisje aan te schaffen waar we, 

tijdelijk, geld in kunnen bewaren zoals bijvoorbeeld voor de sponsorloop en 
de avond-4-daagse?  Reactie Marcel: dit kan, maar vanuit school hebben we 

in principe geen geld meer op school, hooguit voor die enkeling die de 

ouderbijdrage contant betaalt. Dit zijn er steeds minder en zal ook nog alleen 

maar minder gaan worden.  

 



 3. Schoolreis 

Jolanda gaf aan dat de gekozen locatie niet heel leuk is voor schoolreis, 

toevallig hoorde zij meerdere ouders hierover. Er wordt een andere locatie 

gezocht. De locatie voor de bovenbouw staat wel vast.  

 

 4. 4-daagse 

Kelly wil alvast het een en ander regelen. Zij weet een paar adresjes. Wat mag 

zij regelen: fruit, snoep, chips en voor hoeveel personen? Liefst gezonde 

traktaties. Totaal 150 personen per avond rekenen.  

Op 3 avonden komen de 3 en 5 kilometer langs 1 punt. De andere avond komt 

1 van de 2 routes vlak langs school. 

In plaats van ranja zouden we flesjes water kunnen meegeven. Er worden weer 

flesjes bij Brabant Water opgevraagd.  

Hebben de klassen de ‘schone 4daagse’-actie besproken? Wordt daar iets mee 

gedaan? Ja, elke klas heeft daarover na moeten denken.  

 

5. Rondvraag  

 Opmerkingen gehoord over de rapporten, deze zien er niet professioneel uit. Dit 

staat toevallig op de actielijst van het team. Daar wordt aan gewerkt. 

 

6. Sluiting  

 Volgende vergadering 16 mei a.s.  Deze is verplaatst naar 23 mei a.s.  

 

 


