
Notulen Vergadering Ouderraad     maandag 11 maart 2019 

 
Aanwezig: Renske, Ellen, Marina, Kim, Ilse, Chantal, Margriet, Rian, Monique, Esther en 
Jannie 
Afwezig: met kennisgeving: Mariëlle, Dorine, Angela, Rilana, Wesley, Hendrik Jan, Paula en 
Jolanda 
 
1. Opening 
De vergadering wordt geopend door Marina. Rilana trekt zich door omstandigheden even 
terug. Vervolgens draagt Marina het stokje over aan Renske. 
 
2. Notulen 17 januari 2019 
De notulen worden goedgekeurd.  
 
3. Mededelingen van school/vragen aan school 
Waarom was er dit jaar geen broodje knakworst voor de leraren? Dit was omdat er te weinig 
broodjes waren. Volgend jaar zullen we ervoor zorgen dat er voor iedereen een broodje 
knakworst is.  
 
Waarom is ervoor gekozen om de schoolfoto’s aan het begin van het schooljaar te doen? 
Het bestuur zal dit vragen aan Tanja. Inmiddels is het gesprek met Tanja geweest en de 
reden is dat het goedkoper is, € 150,00. Ellen checkt of dit bedrag ook binnen is gekomen. 
Misschien een idee om vooraf aan de ouders door te geven welke kleur achtergrond er 
gebruikt wordt, dit in verband met de kledingkeuze. 
 
Carnaval is weer goed verlopen, genoeg hulpouders. Maar het is wel tijd voor verandering. 
De optocht is leuk maar alleen jammer dat er zo weinig karren gemaakt worden. Toch willen 
we de optocht erin houden. De prijzen zijn dit jaar anders verdeeld en het draaiboek zal 
daarop worden aangepast. Goed opletten wie een prijs wint voor het best geklede, een 
meisje won vorig jaar en ook nu weer met hetzelfde kostuum. De werkgroep carnaval gaat 
kijken hoe we het anders kunnen gaan doen, misschien thema bedenken en daarop de 
wagens en kostuums op aanpassen. Misschien tijd opvullen met een quiz of een circuitje of 
iets dergelijks. De onderbouw vindt het hossen nog leuk maar de bovenbouw minder. Een 
opdracht voor iedereen om te informeren bij bekenden hoe andere scholen carnaval vieren. 
De Raauwe Ossekar heeft dat een meerwaarde? De Raauwe Osskar vraagt zelf elke jaar of ze 
mogen komen dus zij vinden het blijkbaar leuk. 
 
De school (team) loopt mee met Samenloop voor Hoop op 22/23 juni. De vraag is of wij als 
OR ook mee willen lopen. Zie de bij deze notulen gevoegde informatie hierover. 
 
Waarom gebruiken wij geen tablets/ les via tablets? Deze vraag zal aan Tanja worden 
voorgelegd. Inmiddels heeft het bestuur Tanja gesproken en de reden is dat 
wetenschappelijk is bewezen dat als je schrijft de stof beter opneemt. Dus daarom heeft het 
team ervoor gekozen om geen les via tablets te geven. 
 
Meer marketing. Daar wordt hard aan gewerkt. Inmiddels actief op Facebook. Verder willen 
we de school zichtbaarder en veiliger maken door “Blije palen”. Tanja heeft een gesprek 
hierover met de gemeente. Er zijn scholen die alle 4-jarigen aanschrijven, maar dat mag niet, 
de gemeente mag die gegevens niet vrijgeven. Maar de gemeente gaat wel kijken wat ze 
kunnen doen. Ook volgend schooljaar houden we 8 groepen. 



 
Tanja gaat de activiteiten voor het komend schooljaar plannen en de kalander mailen. 
 
Is het een idee om een infoavond te houden over “Staal” aan het begin van komend 
schooljaar omdat veel ouders niet weten wat het is? Tanja geeft aan dat als daar animo voor 
is het zeker een idee is om een infoavond te houden. Tanja geeft aan dat de “categoriekaart” 
waarmee wordt gewerkt niet gedeeld mag worden onder belangstellenden. 
 
4. Mededelingen bestuur 
Geen mededelingen. Het bestuur heeft op 21 maart een gesprek met Tanja. 
 
5. Terugblik fotograaf en Carnaval 
Is hierboven al besproken. 
 
6. Komende activiteiten: Koningsspelen 
Dit jaar heeft de Koningsspelen als thema Feestdagen. Er zullen van allerlei spelletjes gedaan 
worden omtrent dit thema. De koningsspelen worden gehouden op 19 april en niet op 12 
april, zoals vele scholen wel doen in verband met Goede Vrijdag. Het ontbijt is ook gewoon 
op 19 april. 
 
7. Financiën 
De incasso gaat er in februari uit.  
 
Carnaval krijgt meer budget.  
 
De subsidieaanvraag voor de natuurspeeltuin loopt nog. Nogmaals aan Tanja vragen wat er 
met het geld van de walkin gaat gebeuren, misschien gebruiken voor Samenloop voor Hoop. 
Tanja geeft aan dat er gekeken wordt waar geld nodig is dan kan daar het geld voor de 
walkin gebruikt voor worden, maar het gaat niet naar Samenloop voor Hoop.  
 
 
8. Rondvraag 
Hoe staat het met de tekeningen/spellen op het schoolplein? Ook dit zal aan Tanja gevraagd 
worden. Tanja geeft aan dat dat snel zal gebeuren en inmiddels is het ook gebeurd. 
 
 
9. Sluiting 
Renske bedankt iedereen voor de komst naar de vergadering 
 
 
Volgende bijeenkomst: 
8 mei 2019 
20.00 uur aula school 
 
20 juni 2019 
? 


