
 
    NOTULEN OUDERRAAD 
 

Van Patricia Vermeulen Datum 5-11-2019 
Aan Leden Ouderraad Nummer 2019-20-02 
Kopie Linda Kind, Leonie van Bommel en Evi Verbaas 

  
AANWEZIG SCHOOL 
Bernadette Mourits Linda Kind (DS) 
Richard Koenis (PM) Leonie van Bommel (eventmanager) 
Liesbeth Andeweg  
Simone Spruijt  
Marcella Verveer 
Arno Bruinenberg 
 
AFWEZIG NOTULIST 
Karima Cromwijk Patricia Vermeulen (gedeelde VZ) 
Mirjam Dekker 
Stephanie van Holland 
Evi Verbaas (eventmanager) 

  
OPENING 
Mirjam kan vanavond door verplichtingen niet aanwezig zijn daarom neemt Marcella haar rol over deze               
avond zodat Patricia zich kan concentreren op het notuleren. Marcella heet iedereen welkom. 
 
NOTULEN VORIGE VERGADERING  
Geen. 
 
INGEKOMEN STUKKEN/POST/MEDEDELINGEN 
Post wordt uitgedeeld aan betreffende commissies. Verder geen bijzonderheden. 
 
EVI EN LEONIE MEDEDELINGEN 
Vanuit de “Hoeksche Waard Actief” kan meerdere evenementen geregeld of ondersteund worden. Leonie 
heeft hierover contact met Bob van het “Hoeksche Waard Actief”. 
Met name de volgende activiteiten komen nu aan de orde; 
Kerst;  
dit jaar organiseren we een Kerstwandeling. Indien we dit met andere instellingen samen doen dan zijn er 
meerdere potjes beschikbaar. Verdere informatie volgt nog. 
 
Koningsspelen;  
is in Goudswaard, wordt daar groots opgezet voor de groepen 4 t/m 8, voor € 1,50 per/kind, alleen 
vervoer moet geregeld worden dan (waarschijnlijk een paar ouders die gevraagd worden om te rijden).  
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FINANCIËN 
Richard heeft de jaarcijfers en begroting 2019/2020 in de app doorgestuurd. Hij geeft uitleg aan de hand 
hiervan. 
 
Ouderbijdrage moet nog geïncasseerd worden voor dit schooljaar, de brief hiervoor gaat er binnenkort 
uit. Daarin moeten de ouders gelijk geïnformeerd worden over het feit dat het volgend schooljaar, de 
schoolreis en vrijwillige ouderbijdragen in 1 x geïnd wordt.  
Groep 7 en 8 krijgen een aangepaste oproep. Richard gaat de brief opzetten en Linda verstuurd hem 
names de OR. Tevens moet er een kleine kanttekening in, dat als de ouders niet in de gelegenheid zijn  
om bedrag in 1x te betalen dat ze dan contact opnemen met de penningmeester. 
 
 EVALUATIE BOEKENMARKT 
De contactpersoon die zou komen voor de boekenmarkt was ontslagen en daar kwamen we op de dag 
zelf achter. Uiteindelijk is een andere persoon van de organisatie gekomen. Fantasie boeken lagen iets 
meer door elkaar dit x maar er heeft dit x geen ouder over geklaagd. 
Het was rustiger dan voorheen, om 13.30 u was alles al opgeruimd. 
 
Optie voor volgend jaar; kleedjes/boekenmarkt dit omdat het dan laagdrempeliger is, voor 50 cent een 
boek i.p.v. boeken van 15 euro. 
 
Tevens staat er dit jaar al een kleedjesmarkt op de agenda namelijk op de dag van het schoolontbijt 
(februari 2020).  
 
VOG-VERKLARING 
Voor Liesbeth opnieuw aangevraagd. Mirjam heeft hem ingeleverd.  
Stephanie nog steeds niet ingeleverd. 
 
OPA EN OMA OCHTEND 8 NOVEMBER (Marcella en Simone) 
Marcella heeft nog extra koffie gehaald voor deze ochtend. 
Discussie wel of geen koekje bij de koffie voor de opa’s en oma’s, afgesproken geen koekje erbij omdat 
het erg vroeg in de ochtend is en grootouders geven vaak hun koekje weg aan hun kleinkind en een ander 
kind heeft dan niks. 
 
SINTERKLAAS 5 DECEMBER 
Vrijdag 15 november 12.30 uur na school gaan wij de Sint versiering aanbrengen. Indien er te weinig is er 
eventueel een budget vanuit Linda om wat extra's te kopen.  
 
Tip; winkels na 5 december aanspreken of zij hun decoratie weg willen geven voor volgend schooljaar. 
 
Leonie leest in het kort het draaiboek van Sinterklaas. 
 
Minimaal 1 roetveegpiet is er verplicht vanuit de stichting. 
Sheila wordt roetveegPiet en de rest zwart i.v.m. herkenning van de kids. 
Kivido (eerste 20 min) doet ook mee. Peuterspeelzaal doet niet mee want ze zijn gesloten.  
 
Vrijdag 6 december 8.30 uur gaan we de sintversiering opruimen en kerstversiering aanbrengen (alle OR 
leden). Linda zal een hulpoproep voor extra ouders plaatsen in de nieuwsbrief (22 november). 
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EXCURSIE/CULTUUR/MUSEUM 
Mirjam is daarmee bezig en zal daarna contact opnemen met Linda en de OR. 
Voorlopige planning; Rijksmuseum met de groepen 5 t/m 8 (groep 4 niet omdat dat er niet bij past in de 
bus). Groepen 1 t/m 4 nog geen concrete plannen.  
 
WINTER EFTELING SCHOOLREIS 2020/2021  
Kosten zijn dan 15 euro per kind,  vrijdag 9 oktober (= laatste dag schoolkamp). 
15 euro ook voor een begeleider, 1 begeleider voor 4 kids, meerdere begeleiders mee dan originele prijs 
betalen. Leonie gaat alles regelen inclusief lunch voor de kinderen.  
Leuke manier bekend maken; dat iedereen met schoolreis naar de efteling gaat (De Wegwijzer bestaat 25 
jaar in het gebouw)(zomerfeest wordt dan bij deze ook verkleed als “sprookjes/bos”). 
Bus/dubbeldekker, begeleiding, calamiteiten auto moeten dan ook geregeld worden. 
 
RONDVRAAG 
Klimrek; Brussaard heeft het met lijm vastgelijmd, nu alleen los te krijgen via een warmtebron.  
 
Marcella heeft dinsdag 19 mei 2020 de schoolfotograaf (tevens een andere schoolfotograaf) gereserveerd 
(voorkeur setting is buiten).  
Nieuwe datum alvast voor volgend schooljaar 2020/2021 is dinsdag 22 september (vanwege het gezonde 
zomerkleurtje wat de kids dan hebben). 
 
 
Volgende vergadering dinsdag 10 december start om 20.30 uur en eindigt om 22.00 uur. 

 


