Notulen ouderraad
Datum:
Tijdstip:

15-01-2018
20.00u

Aanwezig:
Anki Bieleveld, Gabriëlla van Gelder, Daan Lammers, Ingrid Strijbosch, Kim van Veghel,
Moniek Willems (Notulist)
Namens management team aanwezig:
Pieter van Wetten, Simone Wintjens, Fiet van Mourik
Afwezig:
Carola van Knippenberg, Ingeborg Schuurmans, Pam van Seccelen, Jeanette van der Plas

1.

Opening
Ingrid opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

2.

Goedkeuring notulen vorige vergadering
De notulen worden goedgekeurd.

3.

Nieuws/Ingekomen stukken
- De BOA heeft meedegedeeld dat de Zoen en Zoef strook gaat verdwijnen. Hiervoor in de
plaats komt een parkeerverbod. Aan de voorkant van de school komt ook een gele streep.
Wanneer deze aanpassing in gang wordt gezet dat ligt aan de Gemeente.
- Laat op tijd weten wanneer je iets nodig hebt voor een evenement bij de Albert Heijn.
Stuur een mail met WIE er WANNEER, WAT komt halen naar rik_engel@ahoutshoorn.nl.
- Administratie van de school zal 1x per week de brievenbus van de ouderraad legen.

4.

Financiën
- Gabriëlla is bezig met de overdracht van ING, hierdoor heeft ze betalingen niet kunnen
uitvoeren voor de werkgroep Kerst aan Jeanette en Pam. Hopelijk is het eind van de week
opgelost. Anders wordt Sjoerd opnieuw benaderd.
- Bij het Kunstmenu hebben we het budget overschreden.
- In Januari gaat opnieuw een batch in gang worden gezet voor de ouderbijdragen.

5.

Lustrumkosten/schoolreisje
- Sommige kinderen maken dit 2x mee en sommige kinderen 1x. Iedereen betaald 8 jaar.
Er is 1 ouder geweest die hierover bezwaar heeft gemaakt. Conclusie vanuit de ouderraad:
We laten het zoals het nu is. Mochten er meerdere ouders bezwaar maken gaan we dit punt
herzien. De betreffende ouder wordt benadert indien nodig.
- Wat betreft de niet betaalde kosten voor het schoolreisje: Niet betaald is niet mee.
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6.

Werkgroepen
- Schoolplein:
Kleuters, laag bewegingsparcours, circuit. Stickers met kleuren en strepen en dit loopt rond
het schhoolplein. Waar de slak staat komt een voetbalkooi. Waar de ballenpaal staat komt
een klimtoestel met greepjes enz.
Carola, Monique en Pam zijn benaderd om de ideeën aan te horen en te betrekken bij de
afsluiting van dit project. De plannen die gemaakt zijn, zijn definitief
- Sinterklaas; evaluatie volgt nog.
- Van de Kerstwerkgroep is de evaluatie geweest.
Nog 1 punt is de afvoer van de oude kerstspullen. Hiervoor wordt toestemming gevraagd
aan de penningmeester. Dit is akkoord.
- Carnaval loopt. Clown is geregeld. DJ is geregeld. Dansmarietjes zijn gestart. Graag nog hulp
gewenst tijdens de carnavalsviering zelf. Meer info volgt in de komende weken.
- Wandelvierdaagse is gestart.
- Pasen is maandag 22/1 de eerste vergadering.
- Koningsspelen is geïnitieerd, datum volgt.
Te weinig ouders voor de werkgroepen. Moniek sluit aan bij werkgroep 3-4
- Voor de fotograaf is de datum ingepland.
- Schoolreisje opgestart, dit loopt. Offertes zijn opgevraagd. Offertes voor de busreizen
worden deze week bekeken. Groep 7 mag ook naar de dierentuin. Groep 4 wordt nog
besproken waar de reis naar toe gaat.

7.

Actielijst
Datum
07-09-‘17

07-09-‘17
08-11-‘17

08-11-‘17

14-12-‘17
14-12-‘17

14-12-‘17
14-12-‘17

14-12-‘17

Actie
Infobrief opstellen ouders 1-2-3
Emails binnen van andere school met informatie over
een info brief. Wordt vervolgd.
Opstarten werkgroepen; wandelvierdaagse.
Simone benadert Pam en Carola betreft het
meedenken over het schoolplein.
(Meedenken over de opening)
Contact opnemen met manager Albert Heijn.
E-mailadres van de ouderraad wordt doorgegeven.
 Anki heeft contact gehad met de manager. Idee is
om een lijstje/email aan te leveren wat er wanneer
benodigd is rondom de evenementen.
Ingeborg benaderen om met laptop naar school te
komen om wachtwoord te wijzigen.
Wist u dat: Er een brievenbus bij de ingang van de
school is waar opmerkingen/ideeën in gedaan kunnen
worden voor de ouderraad.  Nieuwsbrief
Pieter V vraagt groep 8 hoe zij vorig jaar het
schoolreisje hebben ervaren.
Zoen en Zoef strook weer onder de aandacht brengen
(handhaving/nieuwsbrief)
Pieter V zal in de verkeerswerkgroep dit punt
bespreken. Idee is om weer een ludieke actie te
starten bijvoorbeeld met de groene en rode kaarten.
Terugkomen op de volgende vraag: De
gymles/spelletjesgym van groep 3 gaat met enige
regelmaat niet door, wat is hier de reden van?

Wie
Ingrid en Pieter

Status
Loopt

School
Simone

Gereed
Gereed

Pieter/Anki

Gereed
Zie:
Punt 3

Moniek

Gereed

Pieter

Gereed

Pieter V

Gereed

Pieter V

Gereed,
Zie:
Punt 3

Nicole/Pieter V

Gereed
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8.

Rondvraag
- Niets



Actielijst volgende vergadering
Datum
Actie
07-09-‘17 Infobrief opstellen ouders 1-2-3
Emails binnen van andere school met informatie over
een info brief. Wordt vervolgd.



Wie
Ingrid en Pieter

Status
Loopt

Agendapunten volgende vergadering
-
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