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Notulen maandag 17 oktober 2016 

Aanwezig:  Annemieke, Claudia, Donathe, Ivette, Jeremy, Jodette, Loes, Margo, Melanie, 

Monique, Pascalle, Sonia,  

Afwezig:  Nicole, Rian 

1. Opening 

Claudia opent de vergadering. 

 

2. Notulen van de vergadering van 20 september 2016 

BVL-bijeenkomst is geweest, maar Claudia heeft hiervoor geen uitnodiging gekregen. Er 

is dus nog geen duidelijkheid. 

Het lijkt of wie het hardst roept, wel iets krijgt. Durendael krijgt meteen 

verkeersregelaars bij een gevaarlijke situatie. Claudia maakt een afspraak met Jurriaan 

Jonkers om nog eens een poging te doen. 

 

Henri vond de foto’s van de leerkrachten op het prikbord een leuk idee. Er wordt nog 

even gezocht naar een goed tijdstip om de foto’s te maken.  

 

De Kinderboekenweek is heel leuk geweest. Een tip voor een volgende keer, wanneer 

opa’s en oma’s uitgenodigd worden, aan te geven dat wanneer een kind geen opa of 

oma meer heeft, deze ook een ander iemand mee kan/mag nemen. 

 

Notulen Medezeggenschapsraad 

Er zijn nog geen notulen binnen gekomen. De volgende keer wordt dit weer op de 

agenda gezet. 

 

3. Mededeling overleg schoolreisje 

Er is overleg geweest over het schoolreisje met Henri en Manon. Verschillende scenario’s 

zijn besproken. Voorlopig doen we hetzelfde als we gewend zijn en teren in op de 

reserves indien nodig. De opties en ideeën worden bewaard voor in de toekomst 

eventueel.  

 

4. Rapportage en evaluatie diverse commissies: 

• Evaluatie Speelgoedmarkt 

De opkomst was minder dit jaar helaas. De opbrengst voor de Ouderraad was wel 

goed. De verwachting is dat sommige mensen volgend jaar geen tafel nemen 

vanwege de tegenvallende opkomst. Het idee is om een persoonlijke mail te 

sturen naar de deelnemers met een kleine enquête. Ook het weer zat niet mee 

helaas.  

De algemene indruk is dat er te weinig reclame is gemaakt. Geopperd wordt, het 

een keer in het voorjaar te doen, dan kan het eventueel ook buiten. Als iemand 



Pagina 2 van 2 

 

nog een poster ziet hangen, graag even verwijderen. Er wordt met een paar 

mensen apart geëvalueerd voor de toekomst van de speelgoedmarkt. Leden 

hiervoor: Ivette, Annemieke, Melanie, Claudia, Sonia, Monique. Er wordt nog een 

afspraak gepland. 

 

• Schooljaarfeest 

Voorbereidingen zijn rond. Er zijn nog te weinig ouders voor de middag. Hiervoor 

komt nog een oproep op Klasbord. Het thema is Herfst en er is een leuk 

programma.  

 

• Sinterklaas 

Donderdag 20 oktober worden er inkopen gedaan. De planning is klaar. 

Sinterklaas en zijn gevolg komen op donderdag 1 december van 13.15 – 14.15 

uur. Strooipieten regelt Hannie. 

 
Kerst 

De kerstcommissie is nog niet bij elkaar geweest. Een kerstmarkt vinden 

verschillende mensen leuk. De invulling is nog niet bekend.  

 

5. Financiële zaken  

• Ouderbijdrage 2016-2017 

De eerste herinneringsbrieven zijn vorige week gestuurd.  

Bij geen reactie gaat de lijst door naar Henri. 

 

• Begrotingsoverzicht 

 Jeremy deelt nieuwe begroting uit en geeft uitleg. 

  

 

6. Rondvraag 

Jeremy In het begin van het jaar worden commissies gemaakt, de 

hoofdverantwoordelijke staat erbij (met het * bij de naam). Deze neemt in 

principe initiatief voor een eerste afspraak. Graag even elkaar erop 

aanspreken als iemand het toevallig vergeet. De penningmeester zorgt op tijd 

voor budget voor de activiteit.  

 

Pascalle Als iemand prijsjes heeft vanuit de speelgoedmarkt waar niets mee gedaan 

wordt, kan dit eventueel weer worden gedoneerd voor bijvoorbeeld een 

kerstmarktloterij.  

 

Claudia:  Heeft Henri teruggekoppeld aan Margo?  Ja het is nu duidelijk voor iedereen 

hoe en wat met betrekking tot informeren van de Ouderraad. Margo krijgt nu 

terugkoppeling vanuit commissieleden uit het team en zal deze via een mail 

aan de Ouderraad sturen. Zo ook van de speelgoedmarkt. 

 

De eerstvolgende vergadering is op: 

woensdag 16 november 2016 


