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1. Opening en vaststellen agenda 
Maaike opent de vergadering met een liedje en heet iedereen van harte welkom.  
 
2. Financiën 

Er zijn 156 kinderen, er is van 116 kinderen de ouderbijdrage binnen.  
Budget kerst was toereikend.  

 
3. Evaluatie eerdere activiteiten   

Kerst op school  
Kerst op school ging goed, eten was lekker en iedereen had iets meegenomen  
De tijd voor de zaalwissel in de walnoot is altijd erg kort.  
De optredens van de klassen waren leuk. Het zorgde voor meer eenheid van de school.  
Juffen moeten wat meer verspreiden tussen de kinderen in de zaal, volgende keer midden 
gangpad vrijhouden.  
 
Kerstmarkt  
Ging goed we nemen volgend jaar weer deel als het wordt georganiseerd mocht de kerstmarkt 
niet opnieuw worden georganiseerd kunnen we evt. op school de kerstmarkt combineren met 
kerst op school.  
Zie ook notulen van 13-12-2017 

 
4. Komende activiteiten   

Carnaval op school  

Verantwoordelijk: Amber, Lieke en Monique L.  

Vanuit school : Margit, Daphne en Nicole 

Voorbereidingen zijn in volle gang! Het beloofd een groot feest te worden.  

 

Carnavalsoptocht  

Verantwoordelijk: Amber en Monique B. 

De voorbereidingen zijn in volle gang!  

Knutselen met de kinderen wordt gepland op 2 februari onder schooltijd. 

 

 



 
Schoolreisje update  

Verantwoordelijk: Maaike, koen en Anita  

Bussen zijn gereserveerd, kosten zijn vergelijkbaar met volgend jaar.  

Bovenbouw is gepland op 14 juni.  

Onderbouw is gepland op 19 juni.   

 

5. Actiepunten 
Zie actielijst 

 
6. Rondvraag  

- Hoe wordt het bidongebruik ervaren door de juffen en meesters  
Wordt het vullen van de bidons gecontroleerd? Dit gebeurt niet altijd hygiënisch is 
geconstateerd.  

- Opnieuw wordt er aandacht gevraagd voor het Nederlands spreken op het schoolplein.  
- Parkeren tandarts-bus is precies om half negen, dit wordt als gevaarlijk ervaren.  
- Mail over TSO van een ouder ontvangen- er worden maaltijden genuttigd anders dan een 

boterham. Dit levert onvrede op onder de kinderen. De klachten worden door Stephan de 
Vries ook bij de kindertuin neergelegd. De mail is ook doorgestuurd naar de directie.  

- Stand van zaken continurooster gedeeld door Irma. 
 

7. Sluiting 

 Maaike sluit de vergadering  

 Volgende vergadering is op 21 maart 2018 om 10.00 uur 

 
Actielijst 
 

Nummer Datum Onderwerp Wie Gereed 

73 20-01-15 Mogelijkheden continurooster- vragenlijst 
ouders wordt verspreid 

Stephan Einde 
schooljaar  

85 02-03-16 Herkenbaarheid van de hoofdingang van 
de school 

Amber Maart 2018 

92 12-13-
2017 

Meer groen op het schoolplein – reactie 
van de gemeente  
Mogelijkheden overheid subsidie  

Stephan 
Monique en 
Lieke 

April 2018 

93 23-01-
2018 

Terugkoppeling vanuit school st.v.z. klacht 
TSO 

irma Maart 2018 

94     

95     

96     

 


