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

• Omdat Yvonne stopt met deelname aan de ouderraad hebben we een nieuwe secretaris 

nodig. Monique Bakker biedt zich enthousiast aan voor deze functie😊 
 
3. Financiën 

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

• We zijn binnen het budget gebleven bij carnaval op school, met dank aan een sponsor. 
 

 
4. Carnaval 

• Carnaval op school was erg leuk. Alles in 1 ruimte was een goed idee. Kinderen hebben 
veel gedanst en ‘onze ‘ raad van elluf was een succes.  

• De optocht was ook goed gegaan. We hadden de 5e prijs waar we trots op zijn! 
 
 
 

5. Pasen 

• de voorbereidingen lopen. 

 

6. Fotograaf 

• 3 april komt de schoolfotograaf 

• de complete set kost 10,-. De broertjes/ zusjesfoto is gratis bij afname van 2 complete 

sets (of meer). 

 

 

7. Actiepunten 

• Actielijst is doorgenomen 

• Continurooster: Stephan vertelt dat er uitleg is geweest van directeuren van 2 
basisscholen. Advies is om het traject ernaartoe zorgvuldig en niet te snel te doen. 
Informatievoorziening moet goed zijn, mensen moeten meegenomen worden. 

• Herkenbaarheid van de ingang wordt door Stephan en Amber opgepakt met een externe 
deskundige op dit vlak. 



 
• Gemeente is geweest. Er zijn allerlei zaken op en rond het schoolplein doorgenomen. Er 

gaat gekeken worden voor 3 bomen op het schoolplein. En er wordt een hockeyveld op 
het schoolplein getekend. 

• Het hek wordt gemaakt. 

• Als we als ouderraad iets op facebook willen zetten kunnen wij dat aanleveren bij Nicole 
of Michelle en zij zetten het op facebook. 
 

8. Rondvraag  

• Is de cheque voor het buitenspeelgoed al besteed? Er wordt op dit moment speelgoed 
uitgezocht. 

• Is er al een opvolger voor Stephan in de ouderraad? Nog niet maar Stephan gaat het regelen. 

• Koningsspelen zijn voor groep 1 t/m 4 op school en groep 5 t/m 8 doen mee met de 
gezamenlijke koningsspelen bij Marvel. 
 

9. Sluiting 

• Maaike sluit de vergadering en bedankt Stephan en Yvonne voor hun inzet bij de 
ouderraad. 
 

 
 
 
 

 
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 gereed 

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

Stephan gereed 

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

Stephan gereed 

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

     

 


