
 
 
VERSLAG VERGADERING OUDERRAAD 
 
Aanwezig: Maaike van Alphen, Monique Lemmens,  Anita Kelders, Amber van Oers- Hornix, 

Koen Lakwijk, Lieke van Vught, Emily van Zon, Irma van de Wal en Monique Bakker    
Afwezig: - 

 
 
Datum: 21-03-2018 
Verslag: Monique Bakker 

  
1. Opening en vaststellen agenda 
Maaike opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
 
2. Financiën (Anita) 

Inkomsten en uitgaven carnaval zijn financiëel goed begroot.   
Er moeten nog 24 kinderen de ouderbijdragen betalen  
 

3. Evaluatie eerdere activiteiten   
Carnaval op school  
Amber, Lieke, Monique L en Emily. 
- er was voldoende ouderhulp aanwezig, de verdeling tussen schminken en de bezetting van 

het kraampje was niet goed. Volgend jaar beter aansturen.  
- Raad van elf en gevolg zijn langs geweest  
- Verlichting die we normaal huren zijn niet meer te huur. Er moet worden onderzocht hoe we 

verlichting gaan organiseren. Zelf kopen of duurder huren. Dit wordt onderzocht met 
inachtneming van de begroting.  

 
Carnavals optocht  

       Monique B, Amber 
- Blijft nodig om op tijd te beginnen, zodra het thema bekend is.  
- Knutselen was goed gegaan, ook op school met de kinderen onder schooltijd.  
- Er liepen 30 kinderen mee.  
- We zijn geëindigd op de 2e plaats bij de jeugdoptocht.  

 
4. Komende activiteiten   

Pasen  
Emily en Maaike 
- Eitjes zijn in zakjes gedaan  
- Paashaas is geregeld, deze gaat op 30 maart langs in groep 1 en 2 
- Er zijn ook eitjes voor de kindertuin deze verdeeld Irma.  

 
Avond4 daagse 

      Koen en Monique B 
- Gezond/zoet/gezond/zoet – wortel+komkommer/ snoepjes  /peperkoek / ijs 

- Opgeven is nog niet mogelijk, route is nog niet bekend navragen bij de Keistampers  



 
- Juffrouw Amy wil dit jaar met een groepje de 10 km lopen, we gaan kijken hoeveel 

aanmeldingen we krijgen. 

- Emily, koen en Monique willen graag de post mede bemannen  

 

Schoolreisje 
Anita, Koen en Maaike  
- Er wordt nog gekeken of er nog extra begeleiding nodig is bij het schoolreisje van de 

bovenbouw, buiten het schoolpersoneel.  
- Afhankelijk van aantal begeleiders moet worden gekeken of ze zelf moeten mee betalen en 

of ze met eigenvervoer naar het park kunnen.  
- Volgende week wordt er vergaderd over de details door de organisatie samen met school.  
 
Koningsspelen op het sportpark en op school 
- Gr. 5 t/m 8 wordt georganiseerd door Buurtsport locatie is nog niet bekend.  
- Gr 1 t/m 4 heeft koningsspelen op school   

 
Koningsvoetbal/hockey 
- Er moeten nog teams opgegeven worden, in de klassen zijn voetbal teams gemaakt en voor 

een hockeyteam wordt gekeken of een team samengesteld kan worden.  
 
Zwemschool kampioenschappen 
- Er zijn brieven uitgedeeld we wachten of er aanmeldingen zijn.  

 
5. Actiepunten 

Continurooster  
- Er zijn 112 formulieren uitgedeeld, 84 terug ontvangen, 74 stemmen voor, 9 tegen en 1 

onthouding van stem.  
- De MR heeft de respons besproken en opmerkingen geïnventariseerd. De opmerkingen 

worden zo veel mogelijk behandeld Oa door opnieuw een informatie avond te organiseren 
om de aanvullende vragen te beantwoorden.  
 

Schoolplein 
- Opruimen spullen na overblijf is een aandachtspunt  
- Nederlands spreken op het schoolplein en in school wordt gestimuleerd. Er wordt weer 

buitenlands worden gesproken.  
- Vergroening en subsidie, Lieke en Monique B gaan namens school onderzoeken wat de 

mogelijkheden zijn.  
 

6. Rondvraag  
- Er zijn weer veel auto’s op de stoep voor school en de veegwagen veegt ook door tussen 8.15 

en 8.25 uur. Koen belt de gemeente en Irma geeft het signaal af bij de walnoot. Voor de 
ouders van school zelf zal dit opgenomen worden in de nieuwsbrief.  

- Bibliotheek is erg rommelig, vanuit de docenten wat meer sturing hierop. Buiten de 
openingstijden van de bibliotheek om worden boeken uit de klas zelf gelezen.  

- Staken de docenten vanuit school mee? de volgende staking is gepland voor 13 april er wordt 
per school geïnventariseerd wie er van de docenten gaat staken. In de nieuwsbrief wordt 
opgenomen wat er vanuit Christoffel/ gemeente Boxtel wordt gedaan. 



 
- Stand van zaken rond de gezondheid van Stephan, er is besproken dat hij tot de controle van 

de cardioloog helemaal afwezig is zeker tot medio april.   
- Wanneer is het suikerfeest? Andere jaren organiseert Stephan dit feest op school. Moet dit 

worden overgenomen?  Het suikerfeest is op 15 juni, kijken volgende vergadering wat we 
daarmee doen op school. Ook afhankelijk van wat Stephan nog op pakt aan werkzaamheden 
dit jaar.  

- 10 april komt de schoolfotograaf.  
- Stephan heeft een mail gestuurd aan de organisatie van de Tandartsbus, ze geven aan dat ze 

proberen rekening te houden met de tijden dat de kinderen aan komen op school.  
- Naar aanleiding van het signaal over de Tussen schoolse opvang heeft Stephan contact 

gezocht met de coördinator vanuit de kindertuin, de signalen zijn meegenomen en warme 
maaltijden tussen de middag zijn niet toegestaan.  
 

7. Sluiting 

 Maaike sluit de vergadering  
Volgende vergadering is op 16-05-2018 om 20.00 uur ivm het verkeersexamen.  

Locatie in overleg. 

 

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 13-12-
2017 

Meer groen op het schoolplein – reactie 
van de gemeente  

Stephan,  
Monique en 
lieke  

April 2018 

93     

     

     

     

 


