
 
 
AGENDA OUDERRAADVERGADERING WOENSDAG 11 NOVEMBER 20:00 UUR 
 
Aanwezig: Mariëlle, Paula, Joyce, Yvonne, Melanie, Joanieke, Kirsten, Marielle, Jesse, Renske, Fatiha, 
Ella 
Afwezig: - 
 

1. Opening + welkom 
Mariëlle opent de vergadering om 19.30 u 
 

2. Ingekomen post 
Posty Foto 2x 
Photo l’ecole 
Foto Zuid 
Tekenfund 
Kaart in Actie (kersteditie) 
Venus (trainingen voor ouders) 
 
Uitgaande post 
Geen 
 

3. Mededelingen team 
- 
 

4. Mededelingen MR 
- 
 

5. Evaluatie schoolfotograaf 
Was goed gegaan. Fotograaf deed het leuk. Verdeeld over twee dagen vond het team 
rommelig. Liever alles in een dag. Verder was het druk met aanloop van broertjes/zusjes. 
 

6. Evaluatie jaarfeest 
Goed verlopen. Traktatie was echt superleuk. Volgende keer even in overleg hoe laat welke 
klas aan de beurt is voor een traktatie. Ook even afstemmen met Mozaïk. 
 

7. Evaluatie inloopouderavond 
Opkomst was heel wisselend. Wel goed gegaan. 
 

8. Evaluatie/ voortgang schoenenactie 
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Schoen die draagbaar zijn worden verkocht. Andere schoenen worden gerecycled. Geen 
inkomsten voor de school. Reshare koopt van de opbrengsten nieuwe cadeaus. 
 

9. Voorbereiding Sint 
13 november versieren vanaf 19.00 uur. Donderdag 3 december komt de Sint naar de 
Coppele. Surprises op school 4 december.  
 

10. Voorbereiding Kerst 
Dit jaar is een lunch gepland op donderdag 17 december. 
 

11. Voorbereiding carnaval 
We zouden het leuk vinden om de optocht wat meer schwung te geven. Het zou leuk zijn als 
kinderen een wagen bouwen, kan ook een bolderkarformaat of iets dergelijks zijn. Of 
misschien groepjes kinderen met een spandoek of zoiets. De tijd tussen kerstvakantie en 
carnaval is best kort. Je moet je ook afvragen hoeveel werk je je op de hals wil halen. Ella 
bespreekt het nog in het team.  
 

12. Sporttoernooien (data bekend?) 
Schoolzwemtoernooi niets van vernomen. Overige toernooien zijn voorjaar. Kirsten vraagt na 
of schoolzwemtoernooi door gaat en zo ja wanneer dit is. 
 

13. Rondvraag/mededelingen 
Joyce vraagt wat de Coppele gaat doen met de schoolreis. Is nog niet bekend.  
Joanieke wat is de stand van zaken van de ouderbijdrage. Er moeten nog best wel wat 
herinneringen uit.  
Mariëlle: komt er naschoolse gym? Voorlopig niet, omdat Jeroen niet beschikbaar is voor die 
uren. Er is nog geen vervanging. Ella vraagt het na. 
 

14. Sluiting 
Marielle sluit de vergadering om 20.30 uur 


