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Aanwezig:  
Arjan van Hoorn (vz), Roel Pinxten (not), Gineke Wassink, Anneloes Martens, Martine van Rutte, 
Stefan Jansen, Jolanda van Werkhooven, Martine Nicolaij, Marieke Groenwold, Mieke van der Linden 
(team) 
Afwezig: Rachel Koekoek, Leandra Hubers, Walter van der Heijdt, Sharon Wolf, Wendy Stelte, Michelle 
Nguyen 
 

 
1. Opening en welkom 
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 en heet de aanwezigen welkom bij de tweede 
vergadering van de ouderraad van het schooljaar 2019-2020. Er hebben zich geen ouders aangemeld 
om aanwezig te zijn bij de jaarvergadering. Na deze vergadering zullen de agendapunten van de 
jaarvergadering besproken worden. 
 
2. Ingekomen stukken 

Wie Wat Actie 

Roel Brieven ING Naar penningmeester 

Roel Diverse flyers en folders Weg 

 
3. Commissies 
Afgerond 
Atletiekdag 
Afgelast vanwege het slechte weer van vrijdag 4 oktober. Communicatie daarover is goed verlopen. 
Er kan naar een andere datum gezocht worden in het voorjaar, maar in het voorjaar is het ook al druk 
met activiteiten en schoolprogramma. Verder betekent dit extra kosten waar budget voor gevonden 
moet worden, extra organisatiewerk, en nog steeds een risico op afgelasting ivm weer of 
eikenprocessierups. Op basis van deze argumenten besluit de vergadering geen nieuwe datum te 
kiezen en de atletiekdag voor dit schooljaar definitief niet door te laten gaan. Gekochte boodschappen 
zijn retour Jumbo gegaan. Baankosten moeten natuurlijk wel betaald worden. 
 
Komend 
Sinterklaas 
Vandaag overleg geweest. In sinterklaasjournaal alleen roetveegpieten en dat beleid volgen we als 
school, dit is met Sinterklaas overlegd en Sint past zich hierop aan. Met pieten wordt dit ook 
afgesproken, waarschijnlijk 3 roetveegpieten in gradaties. Ook vanuit MR is hier een vraag over 
gekomen, daar wil men ook dat het sinterklaasjournaal wordt gevolgd. Hulpouders vanuit adressenlijst 
zijn aangeschreven. Loopt verder goed. 
 
Kerstmis 
Vergadering met Joska gehad. Vanwege verbouwing zijn verlengsnoeren op plafonds weg, die nodig 
zijn voor aansluiten van de guirlandes en andere versiering. Dit moet in team besproken worden hoe 
we hiermee om moeten gaan, voor volgend overleg (8 nov) zou dit helder moeten zijn. Team komt 
met een plan. Loopt verder goed. 
 
Bag2School 
Data zijn gepland en gepubliceerd in de Info. 
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Kamp/kleuterdag/bosdag 
Groep 1-2 gaat naar buitenwereld. Groep 3 t/m 7 gaat naar boerderij de Zonnewijzer in Amelisweerd. 
Hogere groepen gaan waarschijnlijk met de fiets. Lagere groepen met de bus of auto. Exacte invulling 
van activiteiten op locatie moet nog bekeken worden, misschien is een rondleiding op de boerderij 
mogelijk. Ook naar eten moet nog gekeken worden. 
 
OPA 
Vivian gaat helaas toch geen lid van de ouderraad worden. Aanspreekpunt/coördinator is dus nog 
nodig. Oproep in Info hiervoor (actiepunt 1009-01). 
 
4. Notulen & actiepunten vergadering 10-09-2019 
Er zijn een aantal opmerkingen gekomen van het dagelijks bestuur over de inhoud van de notulen van 
de vorige vergadering. Deze zijn verwerkt. Daarna zijn de notulen verder verspreid. Daar zijn geen 
opmerkingen meer uit gekomen. Inmiddels zijn de notulen op de website geplaatst. 
 
Actiepunten: 

 Geen 

  

  

 
5. Mededelingen team 

• Informatieavond groep 3 druk bezocht, groep 1-2 iets minder. Als positief ervaren. 
Koffie/thee/koek door OV is goed gegaan. 

• Bijeenkomst voor 7-8 geweest over voortgezet onderwijs. Deze was ook goed bezocht. 
Koffie/thee/koek door OV kwam op Anneloes aan, opvolging vanuit OV was hierin onvoldoende. 

 
6. Financiële stand van zaken 

• Geen, gaat na jaarvergadering van start. 
 
7. Rondvraag 

Wie Wat Antwoord 

 Geen  

   

   

 
De voorzitter sluit de vergadering. 
De volgende vergadering is donderdag 14 november 2019 om 20:00. 


