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Notulen vergadering 15 november 2017 

 
Opening 

Anouk opent de vergadering. Een speciaal woord van welkom aan Koen! (Applaus!)
   
Notulen vorige vergadering en actiepunten 

Er zijn geen opmerkingen en notulen worden vastgesteld.  
 
Actiepunten jaarvergadering 
Kas: Binnen 2-3 wkn wordt de huidige kas gesloten. Afgesproken is om het format te 
herzien, dit om problemen in de toekomst te voorkomen. 
Kas stukken waren openbaar, door gedeeld te zijn op de site. Dit is niet wenselijk. De 
stukken worden van de site gehaald. Afgesproken is om kas stukken niet meer mee 
te sturen met de notulen. 
Oud papier: In de ledenvergadering kwamen ideeën naar voren mbt het inzamelen 
van oud papier, zodat dit mogelijk meer geld oplevert. Anders inzamelen, ander 
bedrijf/leverancier wat papier ophaalt. Het blijkt dat de gemeente het bedrijf voor 
papier inzameling regelt. Voor nu is afgesproken om meer publiciteit te zoeken en 
een stukje in het Hoevetje te plaatsen mbt het inzamelen van oud papier; het belang 
ervan voor de school en wat er zoal met de opbrengsten gebeurt. 
 
Groepsouders 

Er zijn geen meldingen binnengekomen.  
 
Ingekomen stukken 
Factuur van Jumbo, deze is nagekeken en klopte. 
 
MR 

De personele hoedanigheid van MR is besproken. Sander en Melanie gaan om tafel 
mbt financiën. Kamp is geregeld, dit schooljaar nog naar Bergen aan Zee, 
afgesproken is dat het kamp volgend jaar dichterbij is.  
 
School  
Juf Anneloes gaat rond 14 februari met verlof. Er zijn sollicitaties geweest voor een 
invaller. Juf Ans gaat 1 februari officieel uit dienst. Haar uren zijn al ingezet door 
meneer Ramon en Henriette heeft uitbreiding van uren gehad. Voor kamp, zie MR. 
Op 12 december wordt er weer gestaakt. De kinderen hebben genoeg schooluren 
gemaakt. 
Het afscheid van Juf Ans wordt geregeld door Maike Hobbenschot. Dit is voor haar 
een opdracht voor school. 
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De inspectie is in juli geweest, daaropvolgend zou in november een audit zijn, maar 
deze is verplaatst naar maart. Een punt vanuit de inspectie: groepsplannen moeten 
verbeterd worden. 
 
Zomerfeesten 
Morgen is de eerste vergadering. Er wordt dan ook officieel afscheid genomen van 
Geert Winkelhuis. 
 
Sinterklaas 
De vergunning voor het Sinterklaas gebeuren is voor dit jaar aangevraagd, maar blijft 
een punt. De route van de optocht, tekeningen daarvan, brandveiligheid etc, het 
wordt steeds meer/groter. De vraag is “wie voert de regie”? Er moet een plan zijn 
zowel voor buiten als voor binnen. Punt voor volgend jaar, mn binnen is een 
probleem. Wie is verantwoordelijk voor de vergunning, beheerder? Organisator? 
Het cadeau voor de sint is geregeld, gym materialen. Deze zijn bekostigd door 
schoolgeen bijdrage nodig van OR. De cadeaus voor de kinderen zijn ook geregeld. 
Via de app wordt een datum geprikt voor het gezamenlijk inpakken (dames OR). 
Simone presenteert, Jorn ten Vregelaar loopt met de vlag. 
 
Kerst 
Juf Thea kwam met een idee/verandering. Haar idee is een Herdertjestocht. Groep 8 
doet altijd het kerstverhaal, het verhaal wordt nu uitgebeeld dmv de Herdertjestocht. 
Vooraf aan de tocht is het buffet voor de kinderen. Nadere info volgt.  
 
Taakverdeling OR 
Draaiboek: Koen (tevens loopt Koen mee met zomerfeesten en tuin) 
Sinterklaas: Wendy 
Kerst: Chantal 
Rest van de taken blijven ongewijzigd. 
 
Kaartjes/Bloemen  
Claudia heeft voor haar afscheid een bloemetje + VVV bon gehad. Afgesproken is, 
dat juf Ans een kaart van ons krijgt als opsteker. 
 
Rondvraag 
Edwin: Zaterdag is weer het tuinonderhoud. De beachvolleybal palen mogen op het 
volleybalveld van school gebruikt worden. Hiervoor worden kokers gemaakt, zodat ze 
demontabel zijn. Tevens is hij bezig met ideeën voor de schoolplein inrichting. 
  
Sluiting 
Anouk sluit de vergadering.  
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Actiepunten:  
KVK her inschrijven  Han 
Draaiboek aanpassen  Claudia/Koen 
Regelen schoolfotograaf Chantal 
Kaartje juf Ans Anouk 
Stukje Hoevetje mbt oud papier Niek  
 

mailto:directie@bonhoeve.nl

