
 
 
VERSLAG VERGADERING OUDERRAAD 
 
Aanwezig: Monique Lemmens,  Anita Kelders, Amber van Oers- Hornix, Lieke van Vught, Emily 

van Zon, Irma van de Wal en Monique Bakker, Denise van Overdijk    
Afwezig: Maaike van Alphen 

 
 
Datum: 27-08-2018 
Verslag: Monique Bakker 

  
1. Opening en vaststellen agenda 
Monique B opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
Tijdens de algemene ouderraad is Denise van Overdijk gekozen als nieuw lid van de ouderraad, we 
heten haar van harte welkom.  
 
2. Financiën 
De taak van penningmeester wordt opgepakt door Lieke ze zal wel goed ondersteund worden door 
Anita bij het opstarten van haar taak.   

 
3. Evaluatie eerdere activiteiten   

Algemene ouderraad 
- Vermelden verslagen op de site moet wat frequenter gebeuren. Als tip hebben we gekregen 

om in de nieuwsbrief een link naar het verslag op te nemen. Om zo wat meer betrokkenheid 
te krijgen bij de rol van de ouderraad.  

- Nieuwe kaskommissie wordt gevormd door Pieter van de Ven en Anneke Dolman.  
 
4. Jaar planning  

 Sint   Emily, Maaike en Monique B 

 Kerst op school  De hele OR, kerstvoorstelling regie Irma 

 Kerst markt 15-12  Wordt nader ingevuld 

 Carnaval op school  Lieke, Monique L en Emily. 

 Carnaval De optocht  Amber  

 Pasen   Denise en Monique L 

 Schoolreis   Maaike, Lieke en Amber  

 Suikerfeest   Wordt nader ingevuld 

 Avondvierdaagse  Monique B en Denise  
 

5. Vergaderdata  

29-10-2017 13.00 uur op school  

10-12-2017 13.00 uur op school 

04-02-2018 13.00 uur op school 

25-03-2018 13.00 uur op school 

06-05-2018 13.00 uur op school 

17-06-2018 13.00 uur op school 

Etentje nader te bepalen.  



 
 

6. Actiepunten 
Nummer 85  Herkenbaarheid van de hoofdingang van de school.  
De opdracht is verleend aan infolio en ze zullen spoedig de ramen voorzien van een duidelijke 
herkenbaarheid van onze school en hoofdingang.  Deze actie kan van de actielijst, met dank aan 
Amber en Irma.  
Nummer 92 Groen op het schoolplein.  
Nog even geen ontwikkelingen binnenkort wordt contact gezocht met Christofel en de gemeente 
om de mogelijkheden te bespreken.  
Nummer 93 Nieuwe schoolshirts.  

  Er zijn proef-shirts binnen en we gaan de kwaliteit testen, een offerte met prijs opgaaf is tevens     
opgevraagd. Binnenkort wordt een afspraak gemaakt met de mogelijke leverancier.  

 
 

7. Sluiting 
Monique sluit de vergadering.  
Volgende vergadering is op 29-10-2017 13.00 uur op school  

 
Actielijst 
 

Nummer Datum Onderwerp Wie Gereed 

92 13-12-
2017 

Meer groen op het schoolplein – reactie 
van de gemeente  

Stephan,  
Monique en 
lieke  

April 2018 

93 27-8-
2018 

Nieuwe schoolshirts 
En klasse-kisten 

Lieke en 
Monique 

September 
2018 

94     

95     

     

 


