
 
 
VERSLAG VERGADERING OUDERRAAD 
 
Aanwezig: Maaike van Alphen, Amber van Oers- Hornix, Lieke van Vught, Emily van Zon, Irma 

van de Wal en Monique Bakker    
Afwezig: Monique Lemmens, Anita Kelders. 

 
 
Datum: 27-06-2018 
Verslag: Monique Bakker 

  
1. Opening en vaststellen agenda 
Maaike opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
        Monique L en Anita zijn verhinderd ivm werk.  
 
2. Financiën 

Financiën voor 2017-2018 zijn positief afgerond.  De jaar afrekening is opgemaakt en zal ter 
goedkeuring worden voorgelegd aan de kascontrolecommissie. De begroting voor schooljaar 
2018/2019 wordt tevens ter goedkeuring voorgelegd tijdens de Algemene ouderraad.  

 
3. Evaluatie eerdere activiteiten   

 Avond vierdaagse  Verantwoordelijk Monique en juf Amy 
Voor het eerst hebben kinderen mee gelopen met de 10 km. Het lopen ging goed, maar door het 
splitsen van de groep in 5 km en 10 km werd de sfeer gemist.  

 Schoolreis 4-8 Verantwoordelijk Maaike en Anita  
Drievliet was erg leuk, overzichtelijk park. Heenreis ging goed afstand was prima te doen. Het 
verzamelen aan het einde van de dag was rommelig omdat er eerder verzameld ging worden dan 
in het eerste draaiboek was opgenomen. 

 Schoolreis 1-3  Verantwoordelijk Maaike en Anita  
Monkey town Veghel, voor groep 1,2 en 3 was het goed overzichtelijke speeltuin. Tijdsduur was  
prima en de reisafstand was goed.   
 
Note: Communicatie over school shirts was niet goed. Doordat de vierdaagse en de schoolreis 
erg kort na elkaar waren, zijn er weer shirts thuis blijven liggen.  
 
Nieuwe T-shirts  

 Lieke en Monique vragen prijs op voor ca 100 shirts. Er wordt gekeken naar de 
mogelijkheid van katoen of synthetisch en diverse opdruk mogelijkheden. Tijdens de 
eerste ouderraad vergadering van het volgende schooljaar wordt daar een besluit over 
genomen waarna ze besteld gaan worden.  

 Het voorstel is om elke klas te voorzien van een klassen kist en deze na de kerst te 
controleren of de maten nog kloppen met de kinderen.   

 
4. Komende activiteiten   

Lopen voor Willem zijn rolstoel  

Bij de afsluiting krijgen de kinderen nog een ijsje van de ouderraad  

 



 
Algemene ouderraad 2018-2019  

Datum en tijd zijn vastgesteld op 27 augustus 2018 19.00 – 19.30.  

De aankondiging moet twee weken voor de vergadering plaatsvinden daarom nemen we de 

aankondiging al op in de laatste nieuwsbrief voor de vakantie. Op 21 augustus gaat er nog een 

officiële uitnodigen met de kinderen mee.  

 

5. Actiepunten 
Nummer 73  continurooster kan van de lijst af omdat per het nieuwe schooljaar het 
continurooster wordt ingevoerd en dat nu geen verdere actie behoeft.  
Nummer 85  Herkenbaarheid van de hoofdingang van de school is nu opgepakt door Amber, er 
zijn ontwerpen gemaakt voor bestikkering op de ramen om de naam van de school en de 
hoofdingang herkenbaar te maken. De offerte wordt besproken. 
Nummer 92 Groen op het schoolplein  
Bekend is dat de contactpersoon Wim Ruis van Natuur educatie contact heeft met de gemeente, 
kindertuin en Has. De beschikbare subsidie vanuit de Provincie is verhoogd dus na de zomer gaan 
we serieus werken aan een plan.  
Nummer 93 Nieuwe schoolshirts  
Lieke en Monique vragen prijs op voor ca 100 shirts. Er wordt gekeken naar de mogelijkheid van 
katoen of synthetisch en diverse opdruk mogelijkheden  
 

6. Rondvraag  
- Er zijn weer heel veel hoverboards op het plein, naast fietsen en steppen moet ook het 

rijden op een hoverboard worden verboden. Hier gaat door de leerkrachten opgelet 
worden.   

 
7. Sluiting 

 Maaike sluit de vergadering  

 Volgende vergadering is op 27-8-2018 na de algemene ouderraad 

 

 
Actielijst 
 

Nummer Datum Onderwerp Wie Gereed 

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

Amber Maart 2018 

92 13-12-
2017 

Meer groen op het schoolplein – reactie 
van de gemeente  

Stephan,  
Monique en 
lieke  

April 2018 

93 27-8-
2018 

Nieuwe schoolshirts 
En klasse-kisten 

Lieke en 
Monique 

September 
2018 

     

     

     

 


