
    

Agenda ouderraad vergadering 20 september 2017 
 
Aanwezig: Mariëlle, Renske, Gerry, Esther, Sietske, Anneke, Joanieke, Ankie en Maartje 
 

1. Opening en mededelingen 
Welkom aan Ankie en Sietske.  
 

2. Ingekomen en uitgaande post 
 Mailbrochure “Kaart in actie”. Besloten hier niet aan mee te doen. 
 Kerstkaarten actie. Besloten hier niet aan mee te doen. 
 Folder schoolfotograaf wordt aan Jesse gegeven. 
 ABCAKids: wordt meegenomen in sintactiviteiten. 
 Kaartje naar Ad (man juf Mirjam) is verstuurd 
 4 oktober zal tussen 9-10.30u in het wijkcentrum een bijeenkomst zijn over 

hoofdluis. Onder de luizenmoeders zal dit onder de aandacht gebracht 
worden. 
 

3. Goedkeuring notulen 21 juni 
Notulen zijn goedgekeurd 
 Schoolfotograaf: Anneke neemt contact op met Jesse of er inmiddels een 

schoolfotograaf benaderd is. Misschien is Carla v Iersel een optie 
 

4. Mededelingen team  
 Ella neemt de middagen in groep 4 van Mirjam waar 
 In groep 6 is “KlasseContact” geïnstalleerd. Hierdoor kan Luna vanuit huis 

betrokken blijven bij de klas.  
 Andrea neemt wat organisatorische taken van Karin waar. 
 Verzoek om het budget voor een verjaardagscadeau voor leerkrachten te 

verruimen. Nu was het €15 per klas, of bij duo klas 2x €7.50-10. Besloten om  
dit budget te verruimen naar €20,- per klas, zodat er een passender cadeau 
gekocht kan worden. (bij duoklas overlegt klassenouder met leerkrachten of 1 
of meerdere cadeau’s gewenst is ).  

  
5. Evaluatie ouderinformatieavond  

De ouderinformatieavond is goed bezocht.   
 Voorstel vanuit OR om koffietafel op een andere plek te zetten zodat mensen 

meer doorlopen. (koffietafel bij binnenkomst/kantoor of bij groep 8) 
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6. Indeling activiteiten (zie bijlage) 

De activiteiten zijn verdeeld 
 Vrijdag 17-11 vanaf 19u hal versieren voor sinterklaas en cadeau’s groep 1-4 

inpakken. (Joanieke vraagt sleutel, Mariëlle regelt vanuit wijkgebouw dat het 
alarm eraf is) 

 Woensdag 6-12 vanaf 19u afbreken sinterklaas versiering en opbouwen kerst. 
 Donderdag 21-12 avond kerstviering. 
 Vrijdag 22-12 (tijd wordt nog gecommuniceerd) afbreken kerstversiering 

               
 Carnaval wordt eerst volgende vergadering geagendeerd. Besloten om dit jaar 

een andere invulling te geven aan deze festiviteiten. Opzet wordt gemaakt en 
gepresenteerd. 

 
7. Jaarfeest  

Het jaarfeest staat gepland voor vrijdag 13 oktober. Het is nog niet bekend wat de 
invulling van deze dag is, en of er een traktatie of andere bijdrage vanuit de OR 
gewenst is. Gerry neemt dit op met Anton en zij zullen de OR informeren.  
Vanuit PSZ de Coppele is aangegeven dat zij graag betrokken worden in het jaarfeest. 
 
Inmiddels is er meer bekend: zie bijlage 
 

8. 2e handsmarkt  
Besloten om deze markt zaterdag 4 november te organiseren.  
 

9. Begroting  
De begroting is besproken en wordt aangepast. (Zie bijlage)  
Ankie zal de kascontrole voor haar rekening nemen.  
 

10. Rondvraag  
 Joanieke: Zijn alle kindjes met allergie in beeld, zodat we hier ook vanuit de 

OR met traktaties rekening mee kunnen houden? > Joanieke vraagt Margit dit 
in een nieuwsflits onder de aandacht te brengen.  

 Joanieke: is in groep 4 inmiddels ook een luizenouder? Wordt bij Jesse 
nagevraagd. Indien nodig actie naar Mirjam.  

  Anneke: Op de site staat nog oude informatie mbt leden van de OR. > 
Joanieke neemt contact op met Elly en zal vragen dit aan te passen (alleen 
naam en moeder van….) 
 

11. Sluiting 
Om 21.25u sluit de vergadering 

 

 


