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

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

 
 
Datum: 25-03-2019 
Verslag: Monique Bakker 

  
1. Opening en vaststellen agenda 

Maaike opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
 
2. Financiën 

Ouderbijdrage: er moeten nog 14 gezinnen betalen.  
Carnaval was goed begroot, er wordt met het restant geld schmink gekocht.  
Tot nu toe bracht iedereen haar eigen schmink mee dat is niet wenselijk.  

 
3. Evaluatie eerdere activiteiten   

Carnaval op school    Lieke, Monique L en Maaike.  
- Carnaval was gezellig we hebben de prins met zijn gevolg op bezoek gehad.  
- Lampen waren dit jaar van ons zelf was goed bevallen.  
- De muziek wordt elk jaar door Monique Lemmens gedaan. Volgend jaar is ze geen lid van de 

ouderraad en zal er iemand anders gezocht moeten worden.  
De Carnavalsmuziek lijst staat op een privé laptop, het is fijn als dit volgend jaar op een 
school laptop kan staan zodat er geen privémateriaal ingezet hoeft te worden.   

- Er was erg weinig schmink, deze kopen we bij voor volgend jaar. 
 
Carnaval de optocht   Amber – thema = we letten op de kleintjes 
Maaike en Monique hebben hulp geboden bij het maken van de aankleding 
- We hebben een hele leuke optocht gehad, was gezellig en we hadden mooi weer.  
- Er liepen 27 kinderen mee.  
- We zijn op de 4e plaatst geëindigd.  

 
4. Komende activiteiten   

Pasen   Denise en Lieke 
   Er wordt nagedacht over het paaseieren zoeken buiten school.  
   Groep 1 en 2 krijgen een zakje eitjes als ze klaar zijn met zoeken.  
   In groep 3 t/m 8 worden zakjes paaseieren in de klas uitgedeeld. 
Schoolreis   Maaike, Lieke en Amber  
   21 mei onderbouw en 23 mei bovenbouw. 
    Bus en bestemming zijn geregeld.  
   Kinderen onderbouw hoeven niks mee te nemen, alleen goede zin! 
   Kinderen bovenbouw wordt nog besproken wat ze mee mogen nemen.  

In het park komt een Ranja/ EHBOpost centraal zodat er gedurende de dag 
contact is met de groepjes.  



 
 
 
    
 

5. Actiepunten 
Nummer 92 Groen op het schoolplein.  
Er is contact met kindertuin, walnoot en IVN. Er wordt nu gezocht naar een juf of meester die 
hierbij wil mee denken. Dan gaan we in overleg met christoffel en de gemeente om de 
mogelijkheden te bespreken.  
 

6. Rondvraag  
-6 en 8 mei komt de schoolfotograaf 
- Achterdeur bij de kleuters staat open tijdens het overblijven.  Hier moet beter op gelet worden.  
- komt er volgend jaar een koningssport coördinator vanuit school? Nu is er wel wat geregeld 
voor het voetbal vanuit school maar niet voor de hockey, dit wordt zoals vorig jaar weer 
gecoördineerd door Monique Lemmens en Maaike van Alphen.  
- De avondvierdaagse dit jaar is van 11 tot en met 14 juni.  

 
7. Sluiting 

 Maaike sluit de vergadering  

 Volgende vergadering is op 06-05-2019 om 13.00 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 

     

     

     

     

 


