
 
 
VERSLAG VERGADERING OUDERRAAD 
 
Aanwezig: Denise van Overdijk, Sultan Gedik, Nuray Can, Irma van de Wal en Monique Bakker. 
Afwezig: Tugba Tas, Lieke van Vught, Britta Heiner. 

 
 
Datum: 09-12-2019 
Verslag: Monique Bakker 

  
1. Opening en vaststellen agenda 

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

-Vrijwillige ouderbijdragen, er hebben al 61 gezinnen betaald, in de volgende nieuwsbrief een 

herinnering op nemen voor de betaling in januari.  

-Rabo clubkas actie heeft 92,88 opgebracht.  

-Sinterklaas is binnen het budget gebleven, we besteden het geld wat over is van de cadeautjes 

aan nieuw materiaal en boeken voor volgend jaar.  

 
3. Evaluatie eerdere activiteiten   

-Sinterklaasfeest was erg gezellig, alles is goed verlopen. Optredens waren leuk en sinterklaas 

met 4 pieten waren enthousiast. Ze komen volgend jaar weer terug. 

-Er was gebrek aan stoelen in de kleine gymzaal, misschien volgend jaar uitwijken naar de 

Walnoot in verband met de grote belangstelling van de ouders die ook naar de optredens van de 

kinderen zijn komen kijken.  

-Sinterklaasfeest is door de leerkrachten nog niet geëvalueerd. Dit nemen we het volgend verslag 

op. 

-Volgend jaar is 5 december op een zaterdag daarom hebben we Sinterklaas en de Pieten 

uitgenodigd om op 4 december het feest alvast met ons samen te vieren.   

 
4. Komende activiteiten   

Kerstmarkt 14 december van 15.00 tot 19.00 uur 

- kerststukjes worden donderdag 12 december gemaakt door groep 1,2 en 3 in de klassen. Britta, 

Denise, Nuray en Tugba begeleiden dit samen met de juffen. We zullen dit ook opnemen in de 

nieuwsbrief. 

-We kiezen ervoor om geen kaarsen in de stukjes te doen in verband met brandveiligheid. De 

stukjes worden voor €3 verkocht op de kerstmarkt. Als het lukt om ze op tijd te bakken verkopen 

we ook cake-pops.  

-kerstverhaal wordt om 16.00 uur opgevoerd in de walnoot. Het kerstkoor zal daarbij optreden, 

dit jaar bestaat het koor uit 30 kinderen. 

 

 



 
Kerst op school  

-Kerstbomen op school zijn in elkaar gezet door de leden van de ouderraad, versieren doen de 

klassen zelf.  

-Er wordt op donderdag 19 december weer in elke klas gezamenlijk gegeten. Daarna gaan we 

naar de Walnoot waar elke klas een optreden zal verzorgen.  

- Vanuit school wordt de coördinatie gedaan door Margit, Michelle en Marjolein.  

- Door de grote opkomst van belangstellende ouders en opa’s en oma’s vorig jaar, vragen we via 

ouderportaal om in te schrijven voor de voorstelling. Zodat we dit jaar kaartjes kunnen uitdelen. 

Dit is noodzakelijk ivm de brandveiligheid in het gebouw.  

Als de opkomst weer zo groot is moeten we volgend jaar nadenken over andere mogelijkheden.  

-Ook hebben we besproken of we volgend jaar kunnen schuiven met de tijden.  

  

5. Actiepunten 
Nummer 92 Groen op het schoolplein. Na de kerstvakantie zullen we actief aan dit project gaan 
werken. Samen met walnoot en kindertuin. Om te beginnen is er overleg nodig met de gemeente 
omdat het school plein in eigendom is van de gemeente.  
 

6. Rondvraag  
-Betere communicatie over vervanging van afwezige docenten. Mocht dit lastig zijn raden we aan 

om in gesprek te gaan met Joris.  

-Afstemming van de ouderraad met MR is wenselijk gezien de gezamenlijke vertegenwoordiging 

van de ouders.  

-De afspraken over het Nederlands spreken in de klas bij de inloop zouden opnieuw besproken 

moeten worden met de directie. Na overeenstemming zullen de afspraken opnieuw kenbaar 

gemaakt moeten worden. 

 

7. Sluiting 

• Denise sluit de vergadering  

• Volgende vergadering 27-01-2020 is 9.00 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 2020 

9 
94 

9-10-
2019 

Oversteken naar de school toe  
Extra aandacht voor Baanderherenweg en 
Van Beekstraat  

Britta en Denise  April 2020 

     

     



 
     

 


