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1. Opening en vaststellen agenda 

Maaike opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
Mededeling:   Koen Lakwijk is per direct gestopt. Hij heeft zijn lidmaatschap moeten beëindigen 
ivm zijn werk.  
 

2. Financiën 
Er moeten nog 8 leerlingen de Ouderbijdrage betalen, ook zijn er nog 7 nieuwkomers die nog 
moeten betalen.  

 
3. Evaluatie eerdere activiteiten   

Pasen    Emily en Maaike  
Goed verlopen, paaseieren zijn verdeeld en de paashaas is op bezoek geweest.  
Koningsdag/Koningsspelen  
De koningsspelen op de sportvelden was druk, mee fietsen en begeleiding van de groepjes 
verliep goed. Wel wordt opgemerkt dat er niet altijd sprake was van eerlijk spel tussen de 
verschillende scholen. We geven dit ook aan bij de evaluatie.  
De koningsdag op school was erg gezellig, het fijne weer was een goede bijdrage aan de feest 
sfeer  
Koningshockey/voetbal  
Koningsvoetbal, Juf Michelle was erg enthousiast. We hebben mee gedaan met 3 teams.  
Gemengd team was 1e, meisjes team was 2e,  het jongens team 6e .  
Koningshockey, begeleiding van Monique Lemmens en Maaike van Alphen ging goed, ze waren 
erg enthousiast, het niveau van de tegenpartij was te hoog. Misschien volgend jaar inschrijven in 
een lager niveau.  
 

4. Komende activiteiten   

Avondvierdaagse  Monique B en Anita 
Van 5 juni tot en met 8 juni  
Amy verzorgd de inschrijving namens de school bij de Keijstampers.  
Presentjes zijn besteld en snoepjes gekocht 
Monique kan op dinsdag en donderdag de post bemannen, overige bezetting van de post wordt 
uitgevraagd bij docenten en ouders. 
Oproep voor aanmelding heeft al in de nieuwsbrief gestaan, deze wordt nog herhaald. 
 
 
 



 
Schoolreis   Anita en Maaike  
Groep 4 t/m 8  - 14 juni 2018 
De bus is geregeld 
Er zijn 14 begeleiders nodig vanuit school zijn er 9 begeleiders  
 
Groep 1 t/m 3 – 19 juni 2018 
De bus is geregeld en de begeleiding ook.  

 
Suikerfeest  Stephan met ouders  
In verband met afwezigheid van Stephan wordt er vanuit school niks georganiseerd. Mocht er 
vanuit de ouders getrakteerd willen worden, wordt dit gewaardeerd en kan in overleg met 
juffrouw Irma vd Wal naar een mogelijkheid gekeken worden.   
 

5. Actiepunten 
School shirts 
De shirts zijn heel hard gesleten, door wassen en scheuren. Er wordt gekeken naar wat we 
kunnen doen bij het vervangen van de shirts en of er andere oplossing.  
 
Inventariseren hoe de ouderraad er volgend schooljaar uit ziet.   
Lieke -  Emily - Amber- Monique L-  Maaike ( geeft haar voorzitterschap op)- Monique B-   Blijven 
nog een jaar. Irma blijft namens school. 
Anita stopt na dit school jaar. We zoeken een nieuwe Penningmeester en een nieuwe voorzitter.  
Vacatures worden uitgezet in de nieuwsbrief.  
 
Schoolfotograaf 
10 april zijn foto’s gemaakt. De foto’s zijn 14 mei uitgedeeld aan de leerlingen.  
Bij afname van 2 setjes per gezin krijgen ze de broertjes/zusjes foto gratis.  
 
Openstaande actiepunten  
Continurooster – 24 mei 2e bijeenkomst.  
Herkenbaarheid hoofdingang – afspraak tussen irma en Amber wordt gemaakt offerten zijn 
opgevraagd voor bestickering van de ramen.  
Meer groen op het schoolplein – Afspraak Tussen irma en monique wordt gemaakt er is ook 
contact met de gemeente nodig omdat het buitenterrein van de gemeente is. Kindertuin 
omwonenden en helicon worden ook betrokken.  
 

6. Rondvraag  
- Monique L: Maandag zijn de kinderen van groep 7 en 8 ’s middags thuis moeten blijven 

omdat er geen leerkracht beschikbaar was. Er is een bericht gestuurd naar de ouders via 
ouderportaal dit is niet bij iedereen goed aangekomen. In het vervolg graag de ouders 
persoonlijk bellen.  

- Irma: continurooster is geregeld, er zijn voldoende mensen gevonden voor het overblijf. Er 
wordt nog gezocht naar een coördinator. Tijdens de bijeenkomst op 24 mei worden verdere 
details besproken.  

- Begin volgend schooljaar bestaan we 10 jaar dit gaan we vieren.  
- Amber: Is de groepsindeling al bekend voor volgend jaar. Irma geeft aan dat er nog geen 

besluit is genomen.  



 
- Aandacht Moederdag cadeau van uit groep 8 komt de vraag of hier wat meer aandacht aan 

kan worden besteed. 
- Bezetting bieb, Monique Lemmens is gestopt en er wordt gezocht naar iemand die op 

woensdag ochtend 1 a 1,5 uur mee de bibliotheek wil bemannen.  
- Er waren te weinig ouders voor het bemannen van de posten voor het verkeersexamen 

Volgende keer eerder oproep doen in de nieuwsbrief.  
 

 
7. Sluiting 

Maaike sluit de vergadering  
Volgende vergadering is op 27-06-2018 op school 

 
 
 
 

 
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 Juli 2018 

92 13-12-
2017 

Meer groen op het schoolplein – reactie 
van de gemeente  

Stephan,  
Monique en 
lieke  

April 2019 

93     

     

     

     

 


