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Aanwezig:  
Arjan van Hoorn (vz), Roel Pinxten (not), Gineke Wassink, Stefan Jansen, Sharon Wolf, Martine 
Nicolaij, Wendy Stelte, Walter van der Heijdt, Mieke van der Linden (team), Joska Kippers (team) (t/m 
punt 3) 
Afwezig: Michelle Nguyen, Martine van Rutte, Anneloes Martens, Marieke Groenwold, Leandra 
Hubers 
 

 
1. Opening en welkom 
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 en heet de aanwezigen welkom bij de eerste 
vergadering van de ouderraad van kalenderjaar 2020.  
 
2. Ingekomen stukken 

Wie Wat Actie 

Roel Reclame folders schoolreisje Naar Wendy 

 
3. Commissies 
Afgerond 
Sinterklaas 
Geslaagde dag, liep goed, relaxed, alles geregeld. Koekjes waren er wel voor de bovenbouw en niet 
onderbouw, er is gekozen voor een gezonde snack voor de onderbouw. Voor de bovenbouw is het 10 
uurtje belangrijk, onderbouw heeft op zo’n dag al snel genoeg aan het strooigoed van de pieten. Geen 
klachten over geweest verder. Pieten deden goed mee in het spel en het was duidelijk wat er per 
groep mocht en wat niet. Ook over de versiering was iedereen tevreden. 
Afgelopen vrijdag was evaluatie met wijkvereniging (de weidevogels). Pieten waren te donker in plaats 
van roetvegen zoals afgesproken. Aantal pieten willen niet met roetvegen. Wijkvereniging gaat kijken 
of er andere pieten geregeld kunnen worden, komt reactie voor de meivakantie. Waarom er niet aan 
de afspraak is gehouden is niet helemaal duidelijk geworden. Voor volgend jaar erg duidelijk 
communiceren met Pieten (met foto hoe het moet worden). Er zijn wat onduidelijkheden over de  
financiële afhandeling, Gineke, Leandra en Joska hebben nog overleg hierover. 
 
Kerstmis 
Overgang van Sint naar kerst ging soepel, veel hulp van ouders, heel fijn. Aansluiten van versieringen 
ging goed. Boodschappen gedaan bij Jumbo Dikke Boom, deze bracht de boodschappen en overtollige 
boodschappen konden retour. De dag zelf ging goed, was iets regenachtig, maar gezellig op het 
schoolplein. Alles was op. Iets boven budget uitgekomen, terwijl er geen speciale dingen zijn gedaan, 
dus budget is wel krap. Zaken voor meerdere jaren kunnen van de wensenlijst en dat is ook met wat 
opbergboxen voor kerstversieringen gebeurd. Versieringen waren goed, er lijkt geen behoefte aan nog 
een grote kerstboom zoals uit de evaluatie van het jaar ervoor was gekomen. Kerstborrel voor team, 
MR en OV was gezellig, maar geen statafels dus relatief weinig interactie met elkaar. 
 
Komend 
Carnaval 
Komende vrijdag eerste overleg. Komt goed. 
 
Goede Doelen 
Komt goed. Het goede doel is gekozen, het Prinses Maxima fonds, kinder-oncologie. Gericht op 
kinderen en wat landelijker doel dan vorig jaar (Voedselbank Houten). 
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Pasen 
Nog geen afspraak gepland, maar verwachten geen problemen. 
 
Koningsspelen 
Op 17 april (gelijk met landelijke koningsspelen) en niet een week later zoals oorspronkelijk in de 
planner stond. Koningsontbijt is besteld (ook voor de peuters). Eerste afstemming moet gepland 
worden. Peuters doen niet mee met de spelletjes op het schoolplein. 
 
4. Notulen & actiepunten vergadering 14-11-2019 
Geen opmerkingen. 
Actiepunten: 

1114-01 Gedaan, geen aanmeldingen 

1114-02 Nog niet gedaan, Arjan gaat hulpouders navragen en zo niet, dan zal Arjan voorlopig 
OPA coördinator zijn. 

 
5. Mededelingen team 

• Bezig met visie school, 4 teamleden gaan hier een stukje voor schrijven. 

• Parro app gaat vervangen worden door Social Schools app, die meer mogelijkheden heeft. 

• Staking 30+31 januari. 31e was een leerlingvrije ochtend voor onderbouw (compensatie voor half 
uur dat woensdag sinds dit schooljaar erbij heeft voor onderbouw). Fectio gaat een deel van de 
salarissen van de leerkrachten betalen tijdens de staking. 

• Groepen 1/2 worden groot richting het einde van het schooljaar. Ouders zijn geïnformeerd dat er 
extra begeleiding komt voor deze groepen.  

 
6. Financiële stand van zaken 

• 80% ouderbijdrage is binnen. Binnenkort worden nog een paar herhalingen verstuurd. 

• Stichting leergeld heeft gebeld, er is overleg geweest tussen gemeente en stichting en het is 
mogelijk dat stichting leergeld volgend jaar niet meer de ouderbijdrage gaat betalen voor ouders 
die dat financieel niet kunnen (dit is ongeveer 6-8% van het totaal). Directie school pakt dit op. 

• Sint lijkt 100 euro over te hebben, maar definitieve afstemming komt nog 

• Kerst 35 euro te veel uitgegeven. 

• Wensenlijst school 281 euro uitgegeven. Mogelijk gaan dit jaar groep 5 en 6 naar slot Loevestein. 

• Wensenlijst OV 35 euro uitgegeven. 
 
7. Bezetting ouderraad 2020-2021 
Van de leden van de ouderraad gaat Marieke stoppen aangezien haar oudste kind in groep 8 zit. 
Walter gaat nog een jaartje door. Van Martine en Anneloes is dit nog niet duidelijk (AP 1301-01). 
Het zou fijn zijn om in de loop van dit schooljaar een nieuwe secretaris aan te trekken. Dit kan van 
buiten de OV. Verder is het fijn als er uit de huidige ouderraad nagedacht wordt wie het voorzitter 
stokje wil overnemen. Arjan gaat een sollicitatie pagina in de Info op laten nemen, ook voor OPA leden 
en eventueel MR leden. Spot potentiële nieuwe leden in je schoolnetwerk (AP 1301-02). 
 
8. Rondvraag 

Wie Wat Antwoord 

Roel Marijke en Mieke gaan eind van het jaar met pensioen? 
Wanneer is jouw laatste OV vergadering Mieke? 

Klopt. Dinsdag 24 maart voor 
het laatst. 

 
De voorzitter sluit de vergadering. 
De volgende vergadering is dinsdag 24 maart 2020 om 20:00. 


