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Notulen dinsdag 20 september 2016 

Aanwezig:  Claudia, Ivette, Jeremy, Jodette, Loes, Margo, Melanie, Monique, Nicole, 

Pascalle, Rian, Sonia 

Afwezig:  Annemieke, Donathe 

1. Opening 

Claudia opent de vergadering. 

 

2. Notulen van de vergadering van 21 juni 2016 

Punt 2, pagina 1: Er is nog geen nieuws over de gele stroken op het trottoir. Claudia zal 

dit navragen aan iemand van de gemeente tijdens de eerstvolgende bijeenkomst van de 

BVL. 

 

3. Notulen Medezeggenschapsraad 

Het is niet iedereen bekend dat de notulen van MR en OR op de website van Den Akker 

te vinden zijn. We vragen Henri dit een keer ter info in de schoolinfo te zetten. 

 

4. Rapportage en evaluatie diverse commissies: 

• Evaluatie schoolreisje  

Het schoolreisje was weer erg leuk. Volgende week hebben we een aparte 

bijeenkomst over de toekomst van het schoolreisje en hoe dit vormgegeven gaat 

worden.  

 

• Evaluatie musical 

Groep 8 heeft leuk afscheid genomen van Den Akker.  

Er waren toch enkele grootouders gebleven na de musical terwijl dit niet de 

bedoeling is. Deze mensen hebben ook nog gewoon een drankje en hapje 

gekregen en dat is ook prima. Het was een beetje verwarrend voor sommige 

mensen wat de bedoeling was. 

 

• Speelgoedmarkt 

De voorbereidingen lopen prima, er is al een aantal aanmeldingen binnen.  

 

• Schooljaarfeest 

Eerste afspraak hiervoor is morgenmiddag. 

 

De commissielijst wordt nog even doorgenomen omdat de werktijden van Monique en 

Pascalle gewijzigd zijn. Er wordt wat geschoven en gestreept. Een nieuwe lijst komt in de 

bijlage. 
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Het paaseieren zoeken is op woensdag in plaats van donderdag in verband met het 

bezoek van de schoolfotograag op de donderdag van de paasviering. 

 

5. Financiële zaken  

• Ouderbijdrage 2016-2017 

Jeremy geeft een update van de stand van zaken met betrekking tot de 

ouderbijdrage tot nu toe. 

 

• Begrotingsoverzicht 

Mensen met sterretje (het hoofd van de commissie) krijgen het budget gestort en 

dienen bonnetjes in te leveren. Dit graag ook alleen door het commissiehoofd 

laten doen in verband met de overzichtelijkheid. Deze verzamelt dus alle 

bonnetjes en verrekent alles.  

Jeremy geeft uitleg over de begroting. Vorig jaar hebben we quite gespeeld. 

In overleg met Henri wordt de spaarrekening opgeheven. 

Henri heeft de bankkosten betaald. 

 

Op de rekening staat nu € 3.913,91, in kas zit 180 euro. Van het bedrag op de 

rekening is ongeveer € 2.000,00 spaargeld.  

Voor de bespreking van het schoolreisje volgende week is het handig om de 

exacte cijfers paraat te hebben. 

 

6. Rondvraag 

Jodette:   Op 12 december is er een vergadering, deze is gelijk met de oudergesprekken. 

Dat is niet handig en wordt verschoven naar dinsdag 13 december 

 

Margo: De Kinderboekenweek is van 5 t/m 16 oktober. Het thema is “Voor altijd jong” 

De weekviering die hierover gaat is voor opa’s en oma’s, niet voor ouders 

deze keer. De stagiaires verzorgen dan ook de viering. 

 

Claudia:  Als punt op de agenda zetten we de volgende keer of er wel of geen 

mededelingen vanuit team standaard als punt op de agenda komt te staan. 

Henri is dan ook aanwezig. Nu is dit niet helemaal duidelijk bij iedereen.  Het 

gaat ook om bijvoorbeeld terugkoppeling vanuit team naar de ouderraad over 

de activiteiten; wat ging goed en wat kan beter. Dit punt komt op agenda van 

17 oktober aanstaande. 

 

Margo vraagt na of er foto’s kunnen komen op het prikbord van alle 

teamleden. Niet iedere ouder kent namelijk iedere leerkacht en/of stagiaire. 

Op deze manier zijn de teamleden meteen herkenbaar op school. 

 

De eerstvolgende vergadering is op: 

Donderdag 29 september 2016 

(extra vergadering schoolreisje in aanwezigheid van Henri) 

 

Hierna reguliere vergadering op 17 oktober 2016 


