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Notulen vergadering 9 september 2015 

 
 
Opening 

Patrick opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Voor hem is dit de 
laatste reguliere vergadering en heet daarom met name onze nieuwe leden: Niek 
Velthuis, Han ter Braak, Mardy Rupert en Chantal Wielens van harte welkom.  
 
Groepsouders 

Er zijn geen meldingen binnengekomen. 
 
Notulen vorige vergadering 

Inge geeft aan dat de klacht over het zand en tegels bij Keender is neergelegd. Op 
dit moment is alleen een melding van in behandeling binnengekomen. Wia meldt dat 
we waarschijnlijk bij OBT moeten zijn voor de klacht. Wij wachten even af wat het 
antwoord van Keender is. Mocht dit op niets uitlopen, stelt Te Riet nieuw gewassen 
zand beschikbaar.  
 
Ingekomen stukken 

Er zijn geen meldingen binnengekomen. 
 
MR 

Heleen legt de verantwoording / taken van de MR uit aan de nieuwe leden. Op dit 
moment is het rustig, doordat er weinig wisselingen zijn.  
De uitslag van de CITO scores baart hen wel zorgen. Er is met Keender een gesprek  
gepland over wat we kunnen doen om dit te verbeteren. Aangezien er jaren onder de 
score is gepresteerd, kan het zijn dat je onder toezicht van de inspectie wordt gezet. 
Dan zal je alle lesstof moeten verantwoorden.  
Wia vult aan dat voor groep 8 een plan van aanpak wordt opgezet voor het 
begrijpend lezen.  
 
Tevens is er afscheid genomen van Angelien. Zij wordt opgevolgd door Sander 
Westendorp.  
 
Op de vraag of er al reacties zijn over het continurooster, is het antwoord dat men 
enthousiast is. Met name het team staat er erg positief tegenover. Dit is vooral te 
danken aan de overblijfdames die in de pauze komen assisteren bij de eetmomenten 
en aanwezig zijn bij het spelen buiten, zodat het team zelf rustig pauze kan nemen. 
Kinderen zijn ‘s middags weer beter en sneller geconcentreerd. Het wordt als rustiger 
ervaren.  
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Agenda Jaarvergadering 

De agenda is tijdens de vergadering niet voorhanden, maar er wordt een agenda van 
de laatste jaarvergadering besproken. Wij houden deze punten aan. Voor het thema 
wat school inbrengt, oppert Wia een idee van Bureau Halt. Zij houden vaker 
informatieavonden over bijv. cyberpesten. De ouderraad staat hier positief tegenover 
en Wia informeert bij school of zij deze avond e.e.a. willen vertellen.  
 
School 
Wia dankt de Ouderraad voor de bijdrage aan de koelkasten.  
 
Vrijdag komt de fotograaf en voor zaterdag vraagt zij of er iemand van de Ouderraad 
mee kan lopen om de fotoshoots voor de gezinnen vlot te laten verlopen. Patrick zal 
aanwezig zijn.  
 
De kosten voor de musical waren zorgwekkend. Dit bedrag was veel hoger dan 
gebudgetteerd. Vraag is of dit vergeleken is met vorig jaar, toen er 1 avond was en 
nu 2 avonden. Wia vraagt na wat de kosten van 2 jaar geleden zijn. Actie. 
School geeft aan dat gezien deze kosten de musicalavond waarschijnlijk naar 1 
avond terug moet. Of we als ouderraad een tegemoetkoming in de kosten doen naar 
aanleiding van deze tegenvaller, hangt af van het verschil met 2 jaar geleden.  
 
Het buitenspeelgoed is besteld door Benno. De vergoeding van de ouderraad 
moeten nog aan school betaald worden. Actie Anouk.  
 
De betonnen blokken op het speelterrein liggen los. Vraag is of we dit moeten 
afvoeren of herstellen. Wia vraagt na wat de wens is van het team.  
 
Wia vraagt of er een belijning kan komen voor een o.a. basketbalveld op het 
speelterrein. Er dient een plan gemaakt te worden en dan wordt dit meegenomen 
met het eerstvolgende tuinonderhoud. Actie Richard / Edwin 
 
De locatie van het schoolkamp afgelopen jaar is zeer goed bevallen. Het voorstel 
voor dit jaar is dan ook om dit in dezelfde plaats/regio te houden, maar op zoek te 
gaan naar een kleiner verblijf.  
 
Zomerfeesten 
Er zijn nog geen mededelingen.  
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Sinterklaas  
Het programma van school en de Sinterklaascommissie is nog niet bekend.  
Prijs voor de bovenbouw zou wederom 8 euro / kind bedragen. 
22 November is de intocht van Sint in St. Isidorushoeve.  
30 November is evt. strooimiddag?  
4 december zal Sint school bezoeken.  
 
 
Vormen 
Niet aan de orde dit jaar.  
 
Fietstocht 
Er wordt besproken wie er wat moet regelen voor de fietstocht, met name 
boodschappen, koelkast, drank etc.  
 
Kaartjes/bloemen 
De MR heeft een kaartje naar Tonja gestuurd. Tevens is er afgesproken dat dit jaar 
de kaartjes weer verzorgd worden door de ouderraad.  
 
 
Bestuursverkiezing  / Takenpakket 
Patrick en Richard nemen dit jaar afscheid van de Ouderraad. Tevens is Franklin in 
verband met verhuizing gestopt. Na overleg is de verdeling / verantwoordelijkheden 
van de Ouderraad als volgt verdeeld:  
 
Voorzitter Anouk Siemerink 
Penningmeester Han ter Braak 
Secretariaat Inge Hubers 
Afg. Zomerfeesten Edwin Bauhuis 
Afg. Sinterklaascommissie Chantal Wielens 
Vice Voorzitter Miranda Verzijde 
Verzorging activiteiten allen (met name de dames) 
Verzorging website Miranda Verzijde 
Afgevaardigde ’t Meuken Anouk Siemerink / Han ter Braak 
Coördinator tuinonderhoud Edwin Bauhuis 
Coördinator oud papier Niek Velthuis 
Coördinator verkeer Mardy Kleinsman 
Draaiboek Claudia te Riet 
 
Claudia zal het draaiboek aan de nieuwe leden doorsturen. Actie.  
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Rondvraag 
Claudia: de eerste dag van school was nogal rommelig voor het brigadieren ’s 
middags. Is dit beter geworden?  Wia antwoord dat het om een incident ging. Niet 
weer gebeurd.  
Niek: Vraagt zich af over het hoe en wat als coördinator van oud papier en evt. afg. 
Zomerfeesten. Patrick praat Niek bij. Inge zal bij de secr. van ZF Niek als contact 
doorgeven. Actie Inge  
Mardy: word ik a.s. zondag verwacht bij de fietstocht ivm andere planning? Is wel 
gezellig, maar niet nodig. Mardy neemt contact op met Sandra voor overdracht 
verkeerscoördinator.  
Anouk: moet er een nieuwe draaiboek komen? Dan graag met de recente kosten. 
Besloten is om draaiboek met zittingsjaar mee te laten lopen. Dus van 01-10 tot 30-9.  
Hoe staat het met de internetverbinding op onze school? Dit loopt via het Assink en 
wisselt qua snelheid. Maakt onze school gebruik van glasvezel of gaat dit ook via de 
uitgaande lijn van het Assink. Wia vraagt het na. Actie.  
Edwin: kunnen wij onze ouderraad app aanpassen? Nummers worden genoteerd en 
app wordt aangepast door Inge. Actie.  
Miranda: Moeten we nog wat doen voor Sandra ivm hulp afgelopen jaar. Dit is prima. 
Miranda regelt een bloemetje.  
 
Sluiting 
Patrick sluit de vergadering 
 
 
Actielijst:  
Actie         Verantwoordelijke  
 
Opname met Bureau Halt over jaarvergadering  Wia / School  
Bijdrage aan school ivm buitenspeelgoed   Anouk  
Navragen wat te doen met betonnen blokken  Wia 
Belijning speelterrein tijdens tuinonderhoud   Richard / Edwin 
Doorsturen herziend draaiboek naar nieuwe OR leden Claudia 
Doorgeven mede contact OR bij ZF    Inge 
Internet situatie navragen      Wia 
Groepsapp aanpassen      Inge 
Bloemetje voor Sandra      Miranda 
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