
 
 
VERSLAG VERGADERING OUDERRAAD 
 
Aanwezig: Denise van Overdijk, Irma van de Wal, Nuray Can, Tugba Tas, Lieke van Vught en 

Britta Heiner. 
Afwezig: Monique Bakker, Sultan Gedik. 

 
 
Datum: 27-01-2020 
Verslag: Denise van Overdijk / Monique Bakker 

  
1. Opening en vaststellen agenda 

Denise opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
   
 
2. Financiën 

Er is een nieuwe oproep gedaan in de nieuwsbrief voor het betalen van de Vrijwillige 
ouderbijdrage we hopen nog op de vrijwillige bijdrage van 50 leerlingen.   
Kerst markt heeft €148 opgebracht.  
Alle activiteiten zijn binnen het budget gebleven.  

 
3. Evaluatie eerdere activiteiten   

Sinterklaasfeest 

Is door de leerkrachten onder tussen geëvalueerd er worden wat punten meegenomen in het 

draaiboek voor volgend jaar.  

Kerstmarkt 14 december van 15.00 tot 19.00 uur 

Ging goed, de kerststukjes zijn gemaakt op school door de kikkers, kangoeroes en de kinderen uit 
groep drie. Tugba, Denise, Britta en Nuray hebben het knutselen begeleid.  
Kerst op school 
-Verliep goed, het eten in de klassen was lekker, alle ouders dank daarvoor! Het optreden van 
het kerstkoor was erg mooi en maakte de ontvangst van alle ouders nog mooier.  
-De voorbereidingen moeten wat beter worden afgestemd. Er was wat onduidelijkheden over de 
taken maar uiteindelijk was alles op tijd klaar.  
-Het was wel weer te druk in de walnoot, ondanks dat ouders zicht hadden ingeschreven en er 
kaartjes waren uitgedeeld. Dit is niet de beste oplossing gebleken.  
-Er word opnieuw gekeken naar het draaiboek wat er ligt voor kerst.  

 
4. Komende activiteiten   

Carnaval op school 21-02-2020 

Versiering van de feestzaal 20 februari om 15.30  

Kraampje met drinken, snoepjes, chips, opbouwen en bemensen (minimaal 4 personen) 

Boodschappen halen (drinken, snoep, chips, extra snoepje voor beste dansers etc,) 

Muziek + DJ : Er wordt dit jaar gebruik gemaakt van een laptop van school en Ties 

verzorgd de muziek op een usb stick.  

Ouders regelen voor het schminken van de kinderen (minimaal 4 personen) 



 
Suzanne is al begonnen met het klaar maken van de stempelkaarten 🙂  

Carnaval de optocht, thema: Circus in Indegat 

Er wordt in de nieuwsbrief een oproep geplaats voor ouders om de deelname aan de optocht 

mede mogelijk te maken. Helaas is er  niet voldoende capaciteit binnen de ouderraad om dit 

zonder extra hulp op te kunnen pakken. Als er geen aanmeldingen komen lopen we dit jaar niet 

meet.  

Schoolfotograaf 

Zodra de datum definitief is komt deze in de nieuwsbrief te staan.  

 

5. Actiepunten 
Nummer 92 Groen op het schoolplein.  
Er is contact met de gemeente, er moet een brief worden geschreven met de officiële vraag om 
toestemming. Verwacht wordt dat we toestemming krijgen om het schoolplein aan te pakken. 
Die toestemming is noodzakelijk voor dat we ons plan kunnen indienen voor subsidie vanuit het 
Prins Bernard cultuurfonds.  
Wel zijn de eerste overleggen gepland om een plan van aanpak te maken.  Bij het ontwerpen 
willen we ook graag de kinderen en ouders betrekken. We gaan uitwerken hoe we dat gaan 
doen.   
 

6. Rondvraag  
We willen wat meer communicatie van de ouderraad naar de ouders, zodat we zichtbaarder zijn.  

We moeten meer vertellen in de nieuwsbrief over wat we doen en welke activiteiten we 

organiseren.  

 

7. Sluiting 

• Denise sluit de vergadering  

• Volgende vergadering is 16-03-2020  9.00 uur op school 
 

 
 
 

Actielijst 
 

Nummer Datum Onderwerp Wie Gereed 

92 13-12-
2018 

Meer groen op het schoolplein – reactie 
van de gemeente  

Monique en 
Lieke  

April 2020 

     

     

     

 

 


