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Aanwezig: Maaike van Alphen, Monique Lemmens,  Amber van Oers- Hornix, , Lieke van Vught, 

Denise van Overdijk en Monique Bakker    
Afwezig: Irma van de Wal 

 
 
Datum: 04-02-2019 
Verslag: Monique Bakker 

  
1. Opening en vaststellen agenda 

Maaike opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
Emily heeft afscheid genomen van de ouderraad.  

 
2. Financiën 

Ouderbijdrage: Er zijn nog veel mensen die moeten betalen Liek, zorgt voor brieven.  
Sinterklaasfeest is binnen budget gebleven. 
Kerstfeest is binnen budget.  
Opbrengst kerstmarkt was €147,- dit komt ten goede van onze leerlingen. 
Schoolreisje is goed begroot.  
Opbrengst clubkas actie Rabobank is €115,98 dank voor het stemmen aan iedereen.  

 
3. Evaluatie eerdere activiteiten   

Kerstmarkt 15-12   
kerststukjes, Denise en Amber: Het waren mooie stukjes en met veel inzet gemaakt samen met 
de kinderen van groep 1-2 en 3. Restant werden opgemaakt door groep 7 en 8.  
Kraam: Juf Anouk, Lieke, Maaike en Monique B. Goede plaats, goede opkomst en een mooie 
opbrengst.  
Kerst op school  

Alle ouders weer bedankt voor alle lekkere hapjes.  

Optredens waren erg leuk, er was een grote opkomst van ouders en grootouders. Voor volgend 

jaar gaan we zoeken naar een oplossing. We waren natuurlijk erg blij met de groet opkomst.  

 
4. Komende activiteiten   

Carnaval op school  Lieke, Monique L en Maaike. 
Worden nog mensen gezocht voor schmink en kraampje.  
Muziek en lampen zijn geregeld.  
Versieren wordt gedaan onder schooltijd. 
Carnaval De optocht  Amber – thema = we moeten op de kleintjes letten 
 Er wordt flink geknutseld! Ze krijgt hulp van Maaike en Monique B.  
Schoolreis  
21 mei groep 1-2 en 3 en 23 mei groep 4 t/m 8 de organisatie loopt.  
Pasen  
Er wordt gekeken of we dit jaar alle kinderen paaseieren kunnen laten zoeken.   



 
5. Actiepunten 

Nummer 92 Groen op het schoolplein.  
Deze actie is even gestopt, gezien de wisselingen op school en de druk die dat met zich mee 
brengt voor de docenten is er nu geen tijd om met de aanpak van het schoolplein verder te gaan. 
Voor de zomer van 2019 willen we een plan van aanpak maken en besluiten of we dit gaan doen 
of dat het dit jaar niet haalbaar is.  
Nummer 93 Nieuwe schoolshirts.  

  Worden 7 februari verdeeld, elke klas krijgt een kist met shirts welke op naam en maat zijn 
verdeeld. De docent zorgt zelf voor het noteren van de uitgegeven en terug ontvangen shirts. 
Mocht een andere maat nodig zijn kan deze uit de reservekist gehaald worden. Wel even 
noteren op de lijst in de kist zodat deze optijd kan worden aangevuld. Zo hopen we het 
verdwijnen van de shirts te voorkomen.  

 
6. Rondvraag  

Opnieuw moet aandacht komen voor het niet Nederlands spreken op school.  
Auto’s op de stoep, voor halen en brengen. Dit levert gevaar op voor de kinderen en ouders 
die wel te voet komen.  
Schoolreis is een nieuwe datum opnieuw in de nieuwsbrief 
Schoolfotograaf: er is overleg er moeten nog data gepland worden, zal verdeeld worden over 
twee dagen.  
Het overblijven loopt nog niet soepel, het overzicht houden op het schoolplein is erg lastig. 
Er zijn te veel kinderen op het schoolplein. De tijd om te eten is erg kort. En de handhaving 
van onze normen voor een gezonde school is lastig. Er is niet voldoende zicht op wat de 
kinderen mee krijgen.  
Maaike gaat nog bij Irma na of we mee staken op 15 maart. 
 

7. Sluiting 

 Maaike sluit de vergadering  

 Volgende vergadering is op 25-03-2019 13.00 uur op school 

 
 
 

Actielijst 
 

Nummer Datum Onderwerp Wie Gereed 

92 13-12-
2018 

Meer groen op het schoolplein – reactie 
van de gemeente  

Monique en 
Lieke  

April 2019 

93 15-06 
2018 

Nieuwe School T-shirts  Monique en 
Lieke 

December 
2019 

     

     

     

 


