
 
 
 

Notulen Vergadering Ouderraad donderdag 16 januari 2020 

 
Aanwezig: Renske, Margriet, Monique, Dorine, Esther, Wesley, Kim, Mariëlle, Paula, 
Hendrik Jan en Lonneke  
Afwezig: met kennisgeving: Ilse, Angela, Sabrina, Rian en Jessica 
 
 

1. Opening  
Welkom voor de nieuwe leden: Jennifer en Natascha. 
 

 
2. Goedkeuring notulen november 2019 

 
Goedgekeurd. 
 

 Er is nog geen reactie van de gemeente gekomen over het project ‘Gelijke kansen 
 voor kinderen‘ binnen de Schadewijk. Daarover is uitgevoerd gesproken aansluitend 
 van de OR-vergadering van november. 
 

 
3. Mededelingen vanuit school/vragen aan school 

 
Mededelingen vanuit school 
 
- Het derde kleuterlokaal moet leeg in verband met de BSO die daarin komt. 
 
- Mail van D-tv gehad over de veiligheid rondom school. Lonneke zorgt ervoor dat 

Nicole dat aan alle ouders stuurt zodat iedereen de enquête kan invullen. 
 
- Klasbord gaat eruit, nieuwe app heet Schouderkom, leraren draaien nu een proef 

en binnenkort krijgen ze een cursus daarvoor en dan krijgen alle ouders dit i.p.v. 
klasbord. Er zijn de laatste tijd veel problemen met Klasbord, groep 4 krijgt geen 
berichtend die door het “mediateam” erop gezet worden, ze krijgen alleen de 
berichten die de juf erop zet.  

 
- Dit schooljaar neemt meester Jan afscheid van school. Verdere info volgt nog. 
 

 Vraag aan school:   
 

- Gaat er nog wat gebeuren met het “groen op school”? 
 
- Als school meedoen met de city-run, kosten € 6,50. Kan de school iets betalen? 

Zondag 5 april. Lonneke gaat het voorleggen. 
 



 
 

4. Mededelingen bestuur 
 
Geen bijzonderheden. 

 
 

5. Terugblik activiteiten 
 
Sinterklaas 
 
- Toch was er dit jaar weer iemand die geen surprise had, terwijl het een dag van 

tevoren ingeleverd moest worden, zodat het op tijd opgelost kon worden. Dit 
moet beter in de gaten gehouden worden.  Voor de rest zie tips en tops team 
Teugelaar 

 
Kerst 
 
- Zie tips en tops van de werkgroep Kerst OR en van de leraren.  

 
 

6. Komende activiteiten 
 
Carnaval 
 
- Budget € 125,00. Dit jaar veranderd er nog niets aan de dag, volgend jaar andere 

aanpak. 
 

 
7. Financiën  

 
- De aanschaf T-shirts is gedaan van de opbrengst van de speculaasactie 
- Inning 1e en laatste ouderbijdrage 
- Monique gaat met Ellen contact opnemen in verband met aanvragen subsidie 

voor de koningsspelen 
 
Voor de opbrengsten en uitgaven van Sint en Kerst zie bijgaande overzichten. 
 
 

8. Rondvraag 
 
- Verkeersouders gevraagd voor Carnaval: Mariëlle, Renske of Chiel willen helpen 
 
- Wesley zegt dat zaken die tijdens de vergadering zijn besloten daar ook bij 

gebleven moet worden en niet naderhand in de app weer zaken aanpassen. 
 
- Margriet gaat de nieuwe leden toevoegen aan de app. 



 
 

9. Sluiting 
 
Bedankt voor jullie aanwezigheid en inbreng. 

 
 

Volgende vergaderingen: 
maandag 9 maart 2020 
woensdag 13 mei 2020 
donderdag 25 juni 2020 
 
 


