
 
 
 

Notulen Vergadering Ouderraad maandag 9 maart 2020 

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

Welkom aan Henk en Bart. Die deze vergadering bijwonen om te kijken of ze in de OR 
willen. Iedereen stelt zich kort voor. 
 

2. Goedkeuring notulen januari 2020 
 
3. Mededelingen vanuit school/vragen aan school 

 
Waarom worden en niet meer ouders gevraagd voor atelier. Oproep op klasbord 
misschien. 

 
4. Mededelingen bestuur 

geen 
 

5. Terugblik activiteiten 
 -  Carnaval 
 Volgend jaar een andere opzet voor Carnaval. Kim gaat dit vroegtijdig met Lonneke 

opnemen. Misschien enquête houden. 
 Misschien meer flyeren, huis aan huis, zodat het meer aandacht krijgt. 
 
6. Komende activiteiten 

- Schoolfotograaf 
 Achtergronden uitgezocht, weer betonlook!  Achtergrond communiceren met 
 ouders. Klassenfoto wordt prikbord idee.  
 
- Schoolreisje 

Shirts uitdelen 7 april in de bovenbouw. Shirts vrijdags weer vies inleveren. Hoe we 
dat met de onderbouw gaan doen, moeten we nog even kijken.  Schoolreisje is op 9 
april. Afgelopen vrijdag zijn de ouders per mail uitgenodigd, die een groep mogen 
begeleiden. Mariëlle is back up als er een begeleider afvalt in de bovenbouw. Natasja 
is reserve voor de onderbouw. Commentaar van de leraren voor het later naar huis 
gaan vanaf de Efteling, besloten is om gewoon langer in de Efteling te blijven. 
 

- Koningsspelen 
 Dinsdag 10 maart heeft de werkgroep weer overleg. Alles loopt goed. OP de dag zelf 
 hebben ze zelf ongeveer 30 hulpouders nodig. Het thema is Olympische Spelen. 



 Subsidie is allemaal geregeld. Die dag is er ook koningsontbijt. Koningsspelen worden 
 gehouden op 17 april. 

 
7. Buitenspeelplein 

€ 2.000 geïnvesteerd in materialen voor kleuters, zoals fietsjes, kruiwagens, bezems, 
paardentuigjes etc. Gaten opvullen, tegels gelijkleggen, bakjes maken voor plantjes, 
e.d. Wesley houdt zich hiermee bezig. Komt oproep voor ouders om hiermee te 
helpen.  
 

8. Financiën  
Geen mededelingen. 
 

9. Rondvraag 
De OR krijgt op het nieuwe klasbord, genaamd SchouderCom, ook een pagina. We 
gaan kijken wie dat gaat verzorgen. 
 
Bart wil graag helpen met activiteiten, maar dat vergaderen hoeft van hem niet zo. 
De OR zal hem zeker om hulp vragen bij activiteiten.  

 
10. Sluiting 

 
 

Volgende vergaderingen: 
woensdag 13 mei 2020 

donderdag 25 juni 2020 
 
 


