
    

 

Verslag ouderraad vergadering woensdag 11-1-2017 

Aanwezig:  Paula, Joyce, Maartje, Anton, Fatiha,  Melanie , Anneke en Renske 
Afwezig:  Jesse en Mariëlle 
 
 
1. Opening en mededelingen 

Geen mededelingen. 

2.  Ingekomen/ uitgaande post 
In: / 
Uit: /   

3. Goedkeuring notulen 14 dec 2016 
Notulen zijn goed gekeurd. 

 
4. Mededelingen Team: 

- Janneke begint 25 januari, ze gaat woensdag, donderdag en vrijdag lesgeven.  Ellen blijft 
maandag en dinsdag doen. 
- Judith gaat op woensdag, donderdag, vrijdagochtend in kleuterklassen ondersteunen.  
- Anja krijgt uitbreiding in uren (vrijdag ochtend)  

 
5. Evaluatie kerst 

- Het idee is om toch weer ieder jaar af te gaan wisselen, ene jaar overdag ander jaar de 
avond. Misschien volgend jaar het  wijkgebouw erbij betrekken en om 17 uur beginnen, en 
dan de kinderen zelf eten mee te  laten nemen. Daar zouden ouders dan ook bij kunnen zijn.  
-  inkoop (lunch) is alvast genoteerd in notulen voor okt 2018. 

 
6. Carnaval  

Anton heeft overleg gehad  met Serge de bruin (stichting Dollekes) en Desi Habraken. Dit jaar 
zal de carnaval in het teken staan van het uitleggen aan de kinderen wat de achtergrond is 
van carnaval. Door stichting Dolleke worden  lesbrieven rondgestuurd. En kisten met 
carnavals attributen. Ge en Ad (carnavals duo) komen uitleg geven over Carnaval. Het motto 
van dit jaar in Oisterwijk is: “Kèktis neffenoe”. De bovenbouw gaat kijken naar gebouwde 
wagens in de omgeving. De Oisterwijkse Raad van 11 komt prijs uitreiken.  
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Optocht is dit jaar zoals alle jaren, en de leraren gaan kijken in de klas wat ze gaan doen met 
het thema. 
Gerhard, Ilse en Maaike van de mozaïek, zitten in carnavals commissie van school. Melanie 
neemt contact op met deze commissie.  
Het idee is spelletjes met een stempelkaart. Voor diegene die niet willen “carnavallen” wordt 
een andere activiteit bedacht.  
Playbackshow is afhankelijk van wat de dag planning is. 
 

7. Efteling 
Melanie en Paula gaan een opzetje maken voor Anton. 
Wie gaan er mee? Welke klassen? Elk jaar? Hoeveel begeleiding? Met de bus (Turnhout zou 
goedkoper zijn) of met de auto?  
14 euro entree, bus mag gratis parkeren (voor 1 april boeken dan zijn de kaartjes geldig t/m 
10 nov. 2017) 
 

8.  Aanvraag subsidie speeltuin schoolplein 
Anton gaat kijken of er een subsidies is. De herinrichting speelplaats wordt vervolgd 
(permanent speelmateriaal boven zandbak wordt nu aan gedacht). Wellicht kan er uitbreiding 
komen op het lager gelegen gedeelte (gemeente grond). 
 

      9.    Rondvraag: 
-Anton: Donderdag 19 jan (8.45) komt uitvoerend bestuurder (Jeroen) op school bezoek/ 
dagje meelopen. Dit om te bekijken hoe de Coppele functioneert.  
Hij wil ook met ouders praten.  Wie kan en zin heeft dient dit door te geven aan Anton. 
- Fatiha: Het is gebleken dat iemand zijn/haar zoon/dochter ziek wilde melden. Echter werd 
de telefoon niet opgenomen op school. De leerkracht heeft ook niet gebeld waarom het kind 
niet aanwezig was. Anton legt uit dat dit niet de normale gang van zaken is. Leraar hoort (als 
er geen ziekmelding is gekomen) bij afwezigheid leerling dit door te geven aan Anton of Karin 
die bellen dan vanuit ib kantoor (die geeft telefoon nummer weer dus niet anoniem) naar 
ouders.    
- Paula gaat achter de draaiboeken (van alle activiteiten) aan, bij Yvonne. 
- Tip van Anton om eens te kijken op: Sjors sportief.nl (gemeente Oisterwijk) bewegen. 
- Paula vraagt zich af of de toiletten dagelijks schoon gemaakt worden? Vraag voor de 
volgende vergadering. 
 
Sluiting  
Sluiting om 21.30 

 

 

 

 

 

 


