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Notulen van de Ouderraadsvergadering gehouden op 3 april 2018 
 
 
Aanwezig:  Diana Versteeg, Charissa Rijsdijk, Beitske Kaisis, Caroliene Bijl, 

Thérèse van der Pol, Ramona Boeter, Annemarie Bakker 
Afwezig: Dineke Visser, Annette Schipper, Irina Tchekanova, Natasja van Steensel 
Aanwezig namens het team: Liesanne Jansen 
 
 Actie: Datum en 
  paraaf: 
1. OPENING  
Charissa opent om 20.00 uur de vergadering en heet alle aanwezige  
OR leden van harte welkom op deze vergadering. Voor de afwezige OR leden: 
Van harte beterschap! 
 
2. MEDEDELINGEN BESTUUR, DIRECTIE, TEAM EN O.R. 
TEAM: 
Stand van zaken schoolplein. Helaas is er nog meer geld nodig voor het  
nieuwe schoolplein. Diana heeft binnenkort overleg met Machteld Diana 
(Jantje Beton, kledingcontainer, etc.). Belangrijk is dat er naar ouders  
gecommuniceerd gaat worden wat de stand van zaken is m.b.t. het  
schoolplein, voordat er weer een actie opgezet wordt. 
OR:  
Er komt een nieuwe oproep voor OR leden. Deze zal via de weekmail en Diana 
BHK gedeeld gaan worden. De oproep wordt ook opgehangen bij de  
lagere groepen. Sandra Brand zal met ingang van het nieuwe schooljaar lid  
zijn van de OR. Zij staat al in de mailinglijst zodat ze op de hoogte is van  
de lopende zaken. 
 
3. FINANCIËLE POST 
Huidige stand is dat er nog ongeveer 20 gezinnen niet betaald hebben. 
Charissa overlegt binnenkort met Machteld. Charissa 
   
4. VERSLAG VORIGE VERGADERING 
De notulen van 13 februari 2018 worden doorgenomen en goedgekeurd.    
   
5. BINNENGEKOMEN POST / LIEF EN LEED 
Geen vermeldingen. 
 
6. EVALUATIE FANCY FAIR 21 FEBRUARI 2018 
De Fancy Fair is goed verlopen, veel positieve geluiden, veel bezoekers 
gehad. Bij een volgend groot evenement: 
minder boodschappen inslaan (soep, tosti’s, drinken veel over; maar mocht 
teruggegeven worden aan de AH). 
Goed verkocht: 290 kroketten, 340 broodjes, 50 knakworsten 
25 Snoepbakken die via de Candyshop zijn geregeld: alles verkocht!  
De grotere sponsors zijn goed vermeld via Facebook, de kleinere via groot 
sponsorbord bij elkaar in 1 bericht.  
 
 
 



 

~	2	~	
 

 Actie: Datum en 
  paraaf: 
7. EVALUATIE ACTIVITEITEN MAART: 
- broodjes bakken op 26 en 27 maart: 
  alles goed verlopen, ondanks weinig hulpouders! 
- paasontbijt op woensdagochtend 28 maart goed verlopen. Wel veel 
  over. Dat is nadeel van in iedere klas klaarzetten; er is al snel te veel. 
  Vanwege tijdbesparing, kostenoverweging en onnodig weggooien:  
  volgend jaar toch weer 1 groot buffet voorstellen aan team. OR 
 
8. VOORBEREIDING KOMENDE ACTIVITEITEN: 
- schoolvoetbaltoernooi groep 5/6: Diana zorgt voor versnaperingen Diana 
- Koningsspelen: 
  groep 1 t/m 4 doen spelletjes op school. Organisatie Nelleke, Marcelle,  
  Ankie. Graag hulp van de OR tussen 9 en 11 uur drinken en iets te eten Charissa/Beitske 
  op het schoolplein (evt. ijsje op het einde?) Annette  
  groep 5 t/m 8 gaan naar SHO; sport en spel georganiseerd door Gemeente. 
  Ook daar 2 leden van OR aanwezig zijn: plek afspreken op terrein waar kids  
  samen komen om iets te eten en te drinken. Ramona/? 
- schoolfotograaf 23 mei 2018:  
  Caroliene en Beitske gaan infobrief opstellen voor de ouders inzake de  Caroliene/Beitske 
  schoolfoto’s dit jaar. Via antwoordstrook aangeven foto met broertjes/ 
  zusjes. Caroliene en Beitske maken planning voor deze dag.  
- Avond4daagse is dit jaar van 29 mei t/m 1 juni 
  Liesanne gaat met team bespreken hoe de opzet/organisatie dit jaar 
  moet zijn (denk aan hoogte inschrijfgeld en wat hiervan overblijft voor 
  versnapering voor alle deelnemers, bij inschrijven kind verplichten dat 1 
  ouder ook inschrijft, nauwkeurige registratie inschrijvingen, vertrektijden  
  verschillende afstanden, welke leerkracht loopt welke avond mee,  
  draaiboek maken wat ook gevolgd wordt, etc.)  Liesanne/team 
 
9. RONDVRAAG LEERKRACHTEN 
Geen punten. 
 
10. PAUZE 
Wordt overgeslagen. 
 
11. RONDVRAAG MR 
Geen punten. 
 
12. RONDVRAAG OR 
Geen punten. 
 
13. SLUITING  rond 20.50 UUR 
 
 
 
VOLGENDE VERGADERING 15 mei 2018 


