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Notulen vergadering 11 november 2015 

 
 
Opening 

Anouk opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
 
Groepsouders 

Ilona: Kunnen de leerkrachten om 14.30 niet brigadieren? Dit deden ze eerder om 
12.00 uur ook. Wia neemt het punt mee ter bespreking. 
 
Notulen vorige vergadering 

Geen opmerkingen  (Mu.v. vermelding Mardy Kleinsman en Chantal Appelman) 
 
Ingekomen stukken 
Klacht zand/tegels 

Reactie van Keender op de klacht van het zand en de tegels. Klacht is bekend mbt 
zand, maar actie leggen ze bij school neer. Er wordt eens in de 3 jaar budget voor 
vrijgemaakt. School is vrij om te kiezen hoe en waar ze het inkopen. Te Riet geeft 
aan om eerst gewassen zand te sponsoren. Claudia neemt contact op met Benno. 
M.b.t. tegels, hier doet Keender niets aan. Intern besproken om te kijken of er betere 
tegels te krijgen zijn. Deze zijn waarschijnlijk versleten.   
 
Wandelvierdaagse:  
Kan er een afgevaardigde komen in de commissie wandelvierdaagse? Dit in verband 
met verzekering.  
Met betrekking tot andere verzekeringskwesties moeten we inzage hebben tot de 
statuten. Deze liggen nog niet bij de penningmeester. Han doet navraag bij school en 
zoekt het uit. Waarschijnlijk is het genoeg om als ouderraad de commissie officieel 
opdracht te geven voor het regelen van de wandelvierdaagse. Dit eventueel 
aangevuld met overdracht van notulen / verslagen etc.   
Wandelvierdaagse is in 2016  van 6-10 juni.  
 
Met betrekking tot verzekeringen: Miranda moet vervangen worden door Han ter 
Braak bij de KVK. Hier staan 3 leden van de OR genoteerd.  
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MR 

Er is o.a. gesproken over de opstart van het nieuwe schooljaar, continuerooster, 
omgangsvormen tov overblijfmoeders. Sommige kinderen luisteren wel naar de juf / 
meester maar niet naar de overblijfmoeders. Ook het gebruik van het nieuwe 
speelgoed laat te wensen over. Veel is al kapot of weg. Besloten is om een “lik op 
stuk” beleid te gaan toepassen en de ouders van de desbetreffende kinderen bij 
onacceptabel gedrag te gaan informeren.  
Met het vertrek van Rienke Wilenskrijgt de MR waarschijnlijk een andere 
taakverdeling. Sander komt nog een presentatie houden over share point.  
 
 
School 
Wia dankt de Ouderraad voor de picknicktafel.  
Er is een verkeersouder bijeenkomst bij de gemeente Haaksbergen op 25-11. Is bij 
Mardy bekend. Zij gaat hier naartoe.   
Een extra punt op de agenda is het budget voor het kamp volgend jaar. Nu er maar 8 
leerlingen zijn, worden de kosten hoger. Verzocht wordt een bijdrage en een 
verhoogde bijdrage van de ouders. Wia zoekt concreet uit om welk bedrag het gaat.  
 
 
Zomerfeesten 
Er zijn nog geen mededelingen.  
 
Sinterklaas  
Programma Sinterklaas:  
17 november – schoen zetten – OR strooigoed regelen  
21  november – podium opzetten – muziek installatie gebruiken (let op kabel van 
laptop naar installatie mist) 
21 november - gluurpieten 
22 November  - intocht 
30 November – strooipieten 11.00 uur 
3 december opbouw podium school – Niek en Edwin  
4 december – sinterklaas  - Geld aan school voor groep 6-7-8 + boodschappen  
      + kado school regelen (Wia vraagt om ideeën)  
 
Wie draagt de vaandel dit jaar? Chantal neemt met Sinterklaascommissie op .  
 
Kerst 
Miranda neemt met school het programma door. Er komt weer een buffet met hapjes.  
Kerstviering is 17 december.  
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Kaartjes/bloemen 
De OR heeft een kaartje naar Ans gestuurd. Ook in verband met het afscheid van 
Arie Scheggetman is een kaartje gestuurd. Er is besloten een protocol op te nemen 
voor jubilea. Als we geen uitnodiging krijgen, volstaat een kaartje. Bij een uitnodiging 
wordt er een bloemetje geregeld en tevens een geldbedrag gegeven. Dit wordt bij 25 
jaar jubileum € 25, bij 40 jaar is het dan € 40, en bij 50 jaar 50€. Claudia past dit aan 
in het draaiboek.  
 
Rondvraag 
Han: voor declaraties zelf verzorgen van de bonnetjes.  
Edwin: moet ik een vleesschotel regelen van 25 euro voor de tuinmannen? 
Tevens zoeken ze er nog een vrijwilliger bij. Misschien een oproep in het Hoevetje? 
Edwin neemt dit op.   
Mardy: Paulien Temmink sprak mij net aan of er extra aandacht kan gaan naar de 
enquête van de bieb. Inge stuurt dit door naar de groepsouders.  
  
 
Sluiting 
Anouk sluit de vergadering 
 
 
Actielijst:  
Actie   Verantwoordelijke  
 
Doorsturen draaiboek naar OR leden  
  (herziene vervolgens nasturen)  Claudia 
Gesprek Coen Hemmer inzake tegels   

- klacht bekend maar niet officieel?  Edwin / Benno 
Opvragen / opzoeken statuten  cq verzekeringen  Han 
Aanmelden Han ter Braak bij KVK (Miranda vervalt)  Han 
Acties Sinterklaas  allen  
Acties Kerst  allen 
Protocol jubilea opnemen draaiboek  Claudia 
Regelen vleesschotel tuinmannen  Edwin 
Oproep Hoevetje voor versterking tuinmannen  Edwin  
Mail groepsouders enquête bieb  Inge  
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