
 
 
VERSLAG VERGADERING OUDERRAAD 
 
Aanwezig: Maaike van Alphen, Monique Lemmens,  Anita Kelders, Amber van Oers- Hornix, 

Koen Lakwijk, Lieke van Vught, Emily van Zon, Irma van de Wal en Monique Bakker    
Afwezig: - 

 
 
Datum: 13 december 2017 
Verslag: Monique Bakker 

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

Betaling Ouderbijdrage 57 hebben betaald, 93 ouders moeten nog betalen 
Clubkas campagne van de Rabobank, 30 stemmen hebben € 142,82 opgebracht 
 

3. Evaluatie eerdere activiteiten   
 

Sinterklaas 
Werkgroep is tevreden, sinterklaas komt volgend jaar graag terug naar onze school.  
Groep 1 t/m 5 hebben opgetreden voor de Sinterklaas.  
Groep 6 t/m 8 hebben Pietengym gedaan  
Volgend jaar voor de ouders een kapstok regelen (lenen bij de Walnoot).  
 
Kerstmarkt 
Loterij liep goed er waren 75 prijzen die door middel van loten zijn gewonnen.  
Verkoop ballonnen ging redelijk we hebben 20 helium ballonnen verkocht. 
Opbrengst voor het buitenspeelgoed €51,20 

 
4. Komende activiteiten   

 

Kerst op school  

Verantwoordelijkheid: iedereen 

Per klas wordt er een optreden gedaan  

Ouderraad zet de stoelen tafels en microfoons klaar voor 17.00 uur.  

Kinderen komen om 16.45 naar school met hapjes voor het kerstdiner.  

Er wordt geoefend met kerstkoor voor ontvangst op de trap in de Walnoot  

Om 18.00 uur naar de walnoot, optredens tot  uiterlijk 19.15  

Ouderraad verzameld om 15.00 uur voor kersttraktatie met kerstgroet. Daarna eten ze 

gezamenlijk op school.  

 

  



 
Carnaval op school  

Verantwoordelijkheid : Lieke, Monique L, Emily en Amber  

Eerste overleggen zijn gepland, draaiboek van vorig jaar ligt nog klaar.  

 

Carnavals optocht  

Verantwoordelijk: Amber en Monique B 

Thema is Inde Toekomst  

Jeugd optocht is op 10 Februari  

Wordt gestreefd naar een kar of wagen.  

 

5. Actiepunten 
Continurooster staat voorbereiding in de actielijst  
 

6. Rondvraag  
Wat vonden we van de staking? Initiatief wordt ondersteund 
Ouderhulplijsten worden gebruikt door enkele leerkrachten, dit werkt goed.  
Ouderportaal app, uitleg niet helemaal helder. Verschillende brieven vanuit de verschillende 
klassen. Eerst aanmelden dan app downloaden. 
Letten op spreektaal op het schoolplein, de afspraak is dat er in en om school Nederlands wordt 
gesproken. 
Deur sluiten na half negen  
 

7. Sluiting 

 Maaike sluit de vergadering  

 Volgende vergadering is op 24 januari 2018 om 10.00 uur 

 
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 2018 

92 12-13-
2017 

Meer groen op het schoolplein – reactie 
van de gemeente  
Mogelijkheden overheid subsidie  

Stephan 
Monique en 
Lieke 

April 2018 

     

     

     

     

 


