
Notulen Vergadering Ouderraad     donderdag 17 januari 2019 

 
Aanwezig: Marina, Kim, Ilse,  Chantal, Margriet, Rian, Monique, Wesley, Jolanda, Mariëlle en 
Esther en Dorine 
Afwezig: met kennisgeving: Renske, Angela, Rilana, Hendrik Jan, Ellen, Paula en Jannie 
 
1. Opening 
De vergadering wordt geopend door Marina. Met dank aan Jolanda voor de overheerlijke 
verse oliebollen, drankjes en andere lekkernijen. 
 
2. Notulen 14 november 2018 
De notulen worden goedgekeurd. Met dank aan Jolanda. 
 
Actie- en besluitenlijst:  
Nieuwe activiteit: De “Doe de Teugel-dag” is inmiddels besproken met het team. En helaas 
ziet het team het op deze manier niet zitten en hebben een tegenvoorstel gedaan. Namelijk 
om met het kerstdiner op school een kerstmarkt te organiseren. De werkgroep Kerst ziet dit 
eigenlijk niet zitten omdat het al een hoop georganiseer en geregel is om die avond goed te 
laten verlopen. De “Doe de Teugel-dag” is een goede reclame voor school dus erg jammer 
dat het niet positief is ontvangen. De “Doe de Teugel-dag” blijft nog wel op de actie-en 
besluitenlijst om te kijken wat we er nu mee gaan doen. 
 
Wie niet op foto, is belangrijk in verband met plaatsen van foto’s van carnaval in de krant. 
Blijft dus nog op lijstje staan. 
 
3. Mededelingen van school 
De school (team) loopt mee met Samenloop voor Hoop. De vraag is of wij als OR hier ook 
aan gaan deelnemen. Het wordt gehouden op 22 juni.  
 
4. Mededelingen bestuur 
Geen mededelingen. De werkzaamheden worden overgedragen aan het nieuwe bestuur. 
Voor het nieuwe schooljaar zal er weer druk gezocht moeten worden naar ouders voor de 
OR omdat er veel leden gaan stoppen. 
 
5. Terugblik Sinterklaas en Kerst 
Het Sinterklaasfeest is goed verlopen. Jammer is alleen dat het niet op 5 december is, maar 
de school kiest voor deze Sint en die kan niet op 5 december. De surprises zijn door de 
bovenbouw eerder op school afgeleverd, zodat de leerkrachten konden kijken of alle 
kinderen wel een leuke surprise kregen en indien nodig nog konden ingrijpen. Er zijn mensen 
die de Sint hebben zien roken op het schoolplein en dat vonden ze niet gepast. De cadeaus 
zijn goed in de smaak gevallen bij de onderbouw. 
 
Ook het Kerstdiner is goed verlopen. Het was buiten nog lang gezellig, alleen stopte de 
muziek dit jaar te vroeg. De versiering en verlichting buiten was ook erg mooi.  
 
6. Komende activiteiten 
Op 1 februari komt de schoolfotograaf. Het is dezelfde fotograaf als vorig jaar Dit jaar wel 
een andere achtergrond. De groepsfoto van groep 8 wordt op een andere dag gemaakt 
i.v.m. de grote van de groep. Voor degene die met hun broertje of zusje op de foto willen die 
niet op de Teugelaar zitten kan dat ’s middags na half 1. 



 
Op 1 maart vieren we weer Carnaval op school. De vergunning voor de optocht is binnen. 
Het is moeilijk om dit jaar sponsors te vinden voor de versnaperingen. De school sponsort de 
knakworsten. Dala Cana is ook dit jaar weer aanwezig. Ook de Raauw Ossekar zal ’s ochtends 
op het schoolplein aanwezig zijn. Er moet nog gekeken worden of alle bekers weer terug zijn 
gekomen van de winnaars van vorig jaar.  
De werkgroep van Carnaval is op zoek naar hulpouders die willen helpen als 
verkeersregelaar, helpen met het smeren van broodjes e.d.  
Van de OR hebben zich inmiddels Mariëlle, Wesley, Marina en Monique al aangemeld. 
Er worden ideeën geopperd om misschien klassikaal een wagen te maken voor de optocht. 
Dit is een punt voor volgend jaar. 
 
7. Financiën 
Geen bijzonderheden! De MR heeft de begroting goedgekeurd. Er is wel een aandachtspunt, 
de kosten stijgen maar het aantal kinderen wordt minder. De ouder bijdrage is al jaren 
hetzelfde misschien zou die iets verhoogd kunnen worden. Misschien switchen van bank, de 
ING is namelijk een dure bank. De Rabo heeft een clubkas, er zal gekeken worden of het 
mogelijk is om te switchen. 
 
8. Rondvraag 
Kim: Dit jaar wordt er voor het eerst gewerkt met de nieuwe spellingmethode “Staal” en ze 
vraagt zich af waarom er geen infoavond hierover is geweest. Margriet geeft aan dit ook 
aangekaart te hebben bij de leerkrachten van groep 4 en die hebben aangegeven dit met 
Tanja op te nemen en het mee te nemen voor volgend jaar. 
 
9. Sluiting 
Marina bedankt iedereen voor de komst naar de vergadering 
 
 
 
Volgende bijeenkomst: 
Maandag 11 maart 2019 
20.00 uur aula school 


