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

 
1. Opening en welkom 
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 en heet de aanwezigen welkom bij de laatste 
vergadering van de ouderraad van kalenderjaar 2019. Iedereen van de ouderraad en MR is 
uitgenodigd voor de ‘t Schoolhuys team kerstborrel na de kerstviering op school op donderdag 19 
december. 
 
2. Ingekomen stukken 

Wie Wat Actie 

Roel Kamer van Koophandel stukken Naar Roel 

 
3. Commissies 
Afgerond 
Bag2School 
Opbrengst was goed, ongeveer anderhalf keer zoveel dan vorig jaar in oktober. 
 
Komend 
Sinterklaas 
Voorbereiding loopt. Morgen versieren, volgende week cadeautjes inpakken, 6 december afbreken. In 
kopen zijn gedaan. Aankomst is geregeld, met drie roetveeg pieten. Aparte afspraak met sint en piet 
gemaakt om draaiboek door te nemen. 
 
Kerstmis 
Eerste vergadering is geweest en afspraken zijn gemaakt. Elektriciteitsvoorziening wordt nog naar 
gekeken en zou af moeten zijn voordat op 9 december versiert gaat worden. Informatie rondom kerst 
komt in aparte mailing naar ouders. 
 
Carnaval 
Januari eerste bijeenkomst gepland met eventmanager. 
 
Goede Doelen 
Nog geen opstart geweest. Voorzitter vraagt bij commissie eindverantwoordelijke na. 
 
OPA 
Oproep voor OPA-coördinator geplaatst in Info, geen reacties tot nu toe. Roel gaat briefjes op school 
informatie borden ophangen en in november nieuw verzoek voor coördinator in Info tezamen met 
oproep nieuwe OPA-leden (AP 1114-01). Arjan gaat hulpouders navragen (AP 1114-02).  
 
Buitendag 
Arjan heeft met Tamara gesproken over verzekering van ouders die eventueel rijden voor de bosdag. 
Je moet je aan de verkeersregels houden, en dan wordt het gedekt door de verzekering van school 
voor dit soort activiteiten. Er zijn geen aanvullende verzekeringen van ouders nodig. Wijzigen van 
naam bosdag naar buitendag. Team gaat kijken op de buitendag locatie als de buitendag voorbereid 
gaat worden. 
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4. Notulen & actiepunten vergadering 09-10-2019 
Geen opmerkingen. 
 
Actiepunten: 

1009-01 Gedaan, kan eraf 

  

  

 
5. Mededelingen team 

• Gisteren studiedag gehad over Pluspunt nieuwe digitale rekenmethode. Missie en visie van school 
besproken. Lange dag maar wel heel zinvol. 

• De laatste verbouwingspuntjes zijn bijna klaar. Misschien komen er nog grote planten in de aula, 
in samenspraak met de leerlingenraad 

• Juf Saskia stond 25 jaar voor de klas, mooie mijlpaal 

• Het schoolplein is nog een aandachtspunt, wat meer groen is welkom. Ook wordt er gekeken naar 
een plek voor de Panna kooi. Tamara heeft hiervoor overleg gehad met de gemeente. 

 
6. Financiële stand van zaken 

• De helft van de betalingen van de ouderbijdrage zijn binnen. 

• Geen opmerkingen over de verhoging van de ouderbijdrage gekomen. 

• Van de wensenlijst school is ruim 300 euro gebruikt, daar gaat het bezoek aan het Sinterklaashuis 
van de kleuters nog vanaf. 

 
7. Rondvraag 

Wie Wat Antwoord 

Arjan Rol Joska als eventmanager gaat heel goed. - 

Arjan Graag foto aanleveren aan Roel voor op prikbord, inclusief 
groepen waar kinderen in zitten en commissie overzicht. 

Roel gaat reminder sturen 

   

 
De voorzitter sluit de vergadering. 
De volgende vergadering is maandag 13 januari 2020 om 20:00. 


