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1. Opening en vaststellen agenda 
Maaike opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
 
2. Financiën 

• Er moet nog voor 24 kinderen de ouderbijdrage betaald worden.  
 

3. Carnaval 

• 35 kinderen hebben zich aangemeld voor de kinderoptocht. De commissie heeft 
geweldige plannen.  

• Voorbereiding voor de carnavalsochtend op school loopt. 
 
 
 

4. Pasen 

• Net als voorgaande jaren: Er worden zakjes met paaseitjes gemaakt en Stephan regelt de 

paashaas. Er worden eitjes verstopt in de speelzaal voor de kinderen uit groep 1 tot en 

met 4. 

 

 

5. Ouderhulp 

• We zijn dit jaar gestart met de ouderhulp 

• Er zijn verschillende punten voor verbetering (communicatie, verwachtingen, duidelijke 

taken) 

• Het vraagt tijd en uitproberen omdat het voor iedereen nieuw is.  

• De taken in de lijsten worden kritisch bekeken op wat is echt nodig  

• De taken moeten beter omschreven worden zodat ouders weten wat er van hen 

verwacht wordt. Zo komen er reëlere aanmeldingen. 

• Er zullen 2 leerkrachten gekoppeld worden aan het ouderhulpplan. Zij zullen met Yvonne 

en Anita de lijsten voor volgende jaar doornemen. 

• Per commissie zal er een leerkracht de taak krijgen voor de communicatie met de ouders 

die zich aangemeld hebben om te helpen.  

• We vinden het allemaal de moeite waard om het komend schooljaar voort te zetten en 

het verder te ontwikkelen. 



 
 

 

6. Actiepunten 

• Actielijst is doorgenomen 
 

7. Rondvraag  

• Stephan stopt met deelname aan de ouderraad. Dit betreuren wij allen maar hebben 

hem met een aardigheidje 😉bedankt. 

• De ingang bij de kangoeroes staat vaak open. Stephan gaat dit met  peuterspeelzaal en 
kinderopvang bespreken. Susan maakt om 8.30 uur normaal de deur dicht.  

• Er ligt veel hondenpoep rondom de school: is er een ludieke actie mogelijk? Iedereen 
denkt er eens over na. 

• Vorderingen continurooster: planning is uitgezet tot aan de zomervakantie. BSO is 
geïnformeerd, zij passen zich erop aan.   

• De notulen worden de laatste tijd niet op de website gezet. Mailadressen van ouderraad 
en medezeggenschapsraad staan niet op de website. Stephan gaat hier achteraan. 

• Aandacht voor onveiligheid bij het zebrapad. Het heeft de aandacht bij het wijkplatform 
vertelt Stephan. Er zijn plannen voor verbetering. 

• Idee om EHBO lessen te geven in groep 8 

 

 
 
 
 
 

 
Actielijst 
 

Nummer Datum Onderwerp Wie Gereed 

73 20-01-15 Mogelijkheden continurooster- vragenlijst 
ouders wordt verspreid 

Stephan Einde 
schooljaar 

85 02-03-16 Herkenbaarheid van de hoofdingang van 
de school 

Amber Maart 2017 

86 02-03-16 Meer groen op het schoolplein – reactie 
van de gemeente  

Stephan Maart 2017 

89 18-1-17 Aandacht voor het sluiten van de poort 
tijdens het buitenspelen 

Stephan Maart 2017 

90 18-1-17 Mogelijkheden navragen voor activiteiten 
ouderraad op Facebook 

Stephan Maart 2017 

91 15-02-17 Aanpassen van de ouderhulplijsten Anita/ Yvonne Juni 2017 

     

 


