
 

 

    O U D E R R A A D
 

      Ouderraad St. Bonifaciusschool 
      Beckummerweg 9 

      7482 SR  St. Isidorushoeve 

      Tel: 074 - 35 75 357 

      E-mail: or@keender.nl 
      Rabobank: 118016822 

      KvK nr. 08139234 

 

1 

 

 

 

 

 

H

E

B

BS
T.

 B
O

N
IFA

CIUSSCH
O

O
L

Notulen vergadering 12 juni 2019 

 
Opening 

AS opent de vergadering.   
 
Notulen vorige vergadering en actiepunten 

Er zijn geen op- of aanmerkingen en de notulen worden vastgesteld.  
M.b.t. actiepunten: statuten zijn niet volledig. Er ontbreekt wat. HtB zoekt e.e.a. uit nadat de statuten 
compleet worden gemaakt.  
HtB heeft nogmaals de ex-bestuursleden van de Ouderraad gesommeerd die nog ingeschreven staan 
bij de K.v.K. Zij dienen zichzelf uit te schrijven.  
 
Groepsouders 

Geen ingekomen stukken.  
 
Ingekomen stukken 
Geen ingekomen stukken.  
 
Bestuursverkiezing  
Er zijn geen wijzigingen in het bestuur, echter zien we voor de aankomende 2 jaar een grote 
vervanging. We kijken naar een geschikte overgang (misschien iemand eerder mee laten lopen, zodat 
er wel een brede ervaring blijft). In september a.s. wordt de agenda voor de jaarvergadering 
besproken. We nemen dit punt mee.  
 
Musical:  
Op 8 juli is de musical. 7 juli is de opbouw. De Ouderraad is om 18.00 uur aanwezig op 8 juli voor het 
klaarzetten van de koffie e.d. Verder acties worden intern besproken.   
  
School / MR 
Geen nieuwe zaken. Formaties zijn bekend.   
 
Zomerfeesten / ’t Meuken  
m.b.t. ’t Meuken: geen nieuws.  
m.b.t. Zomerfeesten: er is op 20-6-2019 een evaluatie. Besproken is om de playbackshow sneller te 
laten beginnen na het ballon oplaten of evt. later te starten met het ballon oplaten. Ook wordt bespro-
ken dat ouders en kinderen geïnformeerd worden over de muntverdeling van de kermis. Het is soms 
goedkoper om iets contant te betalen dan met munten. Dit puur ter kennisgeving.  
 
Activiteit September:  
Er is gekozen voor een gezellige middag (als voorheen) op 8-9-2019 (uitwijkdatum 15-09-2019). IH 
stelt eerste een briefje op ter kennisgeving en voor opgave. Verder acties volgen.  
 
  



 

 

    O U D E R R A A D
 

      Ouderraad St. Bonifaciusschool 
      Beckummerweg 9 

      7482 SR  St. Isidorushoeve 

      Tel: 074 - 35 75 357 

      E-mail: or@keender.nl 
      Rabobank: 118016822 

      KvK nr. 08139234 

 

2 

 

 

 

 

 

H

E

B

BS
T.

 B
O

N
IFA

CIUSSCH
O

O
L

Nieuwe data vergaderingen schooljaar 2019-2020 
Jaarvergadering: 28-10-2019 
 
25-9-2019 
13-11-2019 
15-01-2020 
18-03-2020 
22-04-2020 
24-06-2020 
IH bespreekt de vergaderzalen in ’t Meuken  
 
Verdere data:  
Hemelvaart: 21-05-2020 
11-07-2020 aanvang schoolvakantie 
27-04-2020 t/m 08-05-2020 meivakantie 
Kamp groep 8 :  8-9-10 juni 2020 
 
 
Kaartjes/Bloemen  
Geen bijzonderheden. 
 
Rondvraag: 
NV: wie regelt er op 27-7-2019 het oud papier, aangezien ik op vakantie ben? CA neemt deze dag 
over.  
WW: vraagt voor meer verduidelijking m.b.t. splitsing huidige groep 4. ML gaat hier even op in dat er 
gekeken is naar met name onderwijsbehoefte, maar benadrukt dat de ouders met vragen deze direct 
aan de leerkracht kunnen stellen.  
MK vraagt om e-mailadressen van sommige ouders, aangezien zij ze niet kan bereiken. ML zal MK 
informeren hierover.  
MK meldt dat wij de steprekjes zelf gaan aanpassen zodat de space-scooters er ook tussen passen. 
Dit zal na de zomervakantie gebeuren.  
IH: gaan we nog een besteding zoeken voor de ingekomen bijdrage van de drukwerkgroep? Hierover 
kunnen ideeën worden ingebracht. Vooralsnog eerst binnen de Ouderraad, waarschijnlijk samen met 
opbrengst van de gezellige middag in aankomend September.  
 
AS sluit de vergadering om 22.30 uur 
 
Actiepunten:  
Statuten waarnemen / uitwerken  : HtB 
Zaalbespreking data Ouderraad : IH  
Ideeën bijdrage drukwerkgroep  : allen  


