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Notulen donderdag 20 april 2017 

Aanwezig:  Claudia, Nicole, Pascalle, Rian, Margo, Sonia, Donathe, Ivette, Jeremy, Jodette, 

Loes, en Melanie 

Afwezig: Monique, Annemieke 

 

1. Opening 

Claudia opent de vergadering. 

 

2. Notulen van de vergadering van 15 maart 2017 

Er is nog steeds niets bekend over het aanbrengen van de gele streep op de stoep bij de 

Zoom. Claudia zal er nog een keer op terug komen bij de gemeente. 

Het probleem van de hangjongeren was bekend bij Henri. 

Voor wat betreft de camera: deze staat wel altijd aan en wordt opgenomen maar wordt 

niet continu bekeken.  

 

3. Notulen Medezeggenschapsraad  

Er staat geen duidelijke informatie in de notulen. Ze zijn vooral ter inzage. 

 

4. Diverse Ouderraadzaken 

Werving nieuwe leden ouderraad: 

In de brief voor werving wordt nog toegevoegd dat er 1 maal per maand overleg is en 

daarnaast overleggen met de commissies waar je in zit. We leggen het iets uitgebreider 

uit. We verwijzen ook naar de fotoborden in de hal. 

Hierna komt het zo snel mogelijk in de info.  

 

Vergaderlocatie Ouderraad 

De vergaderlocatie blijft op school. De meesten vinden dit prima en handig.   

 

Wie bespreekt het etentje 

We gaan eten bij Proeflokaal Bregje op vrijdag 30 juni. Melanie reserveert hiervoor en zal 

op de app inventariseren wie er mee gaat. We reserveren om 18.30 uur. 

 

5. Commissies 

De data en tijden worden besproken.  

Sponsorloop: Meteen aan het begin van het schooljaar, woensdag einde van de 

ochtend. De kosten voor de shirts kijken we nog na.  

 

Speelgoedmarkt: Tijd: 09.30 tot 12.30 uur 
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Schooljaarfeest:  Akkoord vragen aan Henri voor continurooster van 08.30 tot 14.00 

uur. 

Sint:  Waarschijnlijk op 5 december, dit wordt begin van het schooljaar 

bekend.  Voorstel is om een keer alle klassen te doen, dus groep 1 

t/m 8 en dan stukjes van groep 1 t/m 5 in verband met de tijd.  

Kerst:  Voorstel om een avondprogramma te doen. Akkoord vragen aan 

Henri voor continurooster van 08.30 tot 14.00 uur en ’s avonds van 

16.30 tot 18.30 uur. 

Carnaval: Akkoord vragen aan Henri voor continurooster van 08.30 tot 14.00 

uur. 

Fotograaf:  Dinsdag 22 mei (eventueel verschuiven naar 15 mei als sport4kids 

op 22 mei is) 

Avondvierdaagse: Melanie mailt Piet voor de data voor Oisterwijk 

Schoolreisje:  Donderdag 21 juni 

 

Melanie stuurt een mail naar Henri voor de leden voor commissies vanuit het team en 

voor akkoord voor de data en tijden. 

 

6. Rapportage en evaluatie diverse commissies: 

 

• Evaluatie Themadag verkeer 

Heel goed gegaan. Voornamelijk tops.  

Tips: Hannie: meer tijd voor de brandweerwagen, volgende keer weer tijden 

inplannen. 

Tops: Voorstelling, gymzaal, knutselactiviteiten heel leuk.  

Groep 7/8 is een beetje vervelend geweest. 

 

• Evaluatie Pasen 

Tips: Als we met Pasen een paasverhaal doen, dan ook met kerst een 

kerstverhaal. De hele week naartoe werken is leuk, ook met kerst en 

carnaval. 

Er was verwarring over de datum.  

De fotograaf liever niet in de paasweek.  

Paaseieren zoeken buiten het plein is ook leuk.  

Volgend jaar weer op donderdag. 

Communicatie binnen het team onderling was erg laat.  

Tops:  Danslessen, palmpaasstokken waren erg leuk 

Goede samenwerking tussen groep 8 en de onderbouw 

 Activiteiten samen met zorginstellingen is ook erg leuk. 

 

Publiciteit van school: dit wordt gedaan door iemand van het team die in de 

commissie zit. Je kunt hiervoor gewoon naar Joris van de Pijll mailen 

(mail@oisterwijknieuws.nl) Hij plaatst dit doorgaans gewoon.  

Margo bespreekt dit binnen het team. 

Per werkgroep bespreken wie zorgt voor publiciteit. 
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• Evaluatie Schoolfotograaf 

Dit is goed gegaan. Foto’s zijn klaar voor de meivakantie. Het was even racen in 

verband met de viering maar het is gelukt. 

Een paar ouders hebben aangegeven dat ze de foto’s niet zo leuk vinden, maar 

dat is eigenlijk altijd wel. Als men voor 10 mei bestelt zijn er geen bezorgkosten 

en worden de foto’s op school bezorgd en verspreid. 

Melanie is gevraagd voor de schoolfoto’s voor volgend jaar en zij gaat dit doen. 

 

• Avondvierdaagse 

De commissie is nog niet bij elkaar geweest. Voor het spandoek wordt al gezorgd. 

 
• Schoolreisje 

Er is al veel geregeld.  

Na de vergadering wordt er nog even wat besproken en 15 mei wordt het 

afgerond. Claudia zorgt voor een stukje in de info. 

 

 

7. Financiële zaken  

• Ouderbijdrage 2016-2017 

Zie formulieren. 

 

• Begrotingsoverzicht 

Bankkosten staan erop maar wordt door Jeremy teruggevraagd aan Henri. Deze 

kosten zijn voor bankpas, overschrijvingen e.d. 

Van het bedrag van de Efteling gaat nog een bedrag vanaf in verband met 

abonnementen. Tickets bestelt Jeremy en hij overhandigt deze aan Henri.  

 

Voor de sportdag gaan we raket-ijsjes kopen bij de Lidl.  Sportdag is op 16 mei. 

IJsjes wel even bestellen van tevoren. Jodette, Nicole en Melanie zorgen hiervoor. 

 

8. Rondvraag 

Er is geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

 

 

 

De eerstvolgende vergadering is op: 

Maandag 22 mei 2017 


