
  

 
  

 

 

 

 

Agenda Ouderraadvergadering nr. 3 Ouderraad d.d. 7 november 2016 

Aanvang 19.30 uur 

Voorzitter:    Samantha S 

Secretaris:    Andrea (vervangen door Samantha B) 

Aanwezig:    Josien, Fatima. Samantha B, Angela, Sander 

Aanwezig van het team:   Marcel  

Afmeldingen:   Olesya, Andrea 
1. Opening  

Leden worden verzocht zich op tijd af te melden indien ze niet bij de 

vergadering aanwezig kunnen zijn. 

Vaststellen definitieve agenda 

Er zijn geen andere agendapunten. 

 

2. Goedkeuring Notulen en actielijst  

a. Notulen vorige vergadering  

Goedgekeurd.   

Opmerkingen: 

De schoolfotograaf zal dit jaar op 2 februari komen. 

 

b. Actielijst: is bijlage mail 

 
 

c. Bijgewerkte lijst hulpouders 

Silvia Schets had zich ook als hulpouder opgegeven maar stond toch niet op 

de hulpouderlijst. Zowel Samantha B als Sander zullen haar benaderen.  

 

3. Mededelingen en post 

Juf Leoni van groep 7-8 is zwanger en zal in maart met verlof gaan. Er komt 

een vacature om haar tot het einde van het schooljaar te vervangen. 

 

Tijdens de herfstvakantie heeft de school (en de andere scholen van 

Leersaam) een nieuwe server gekregen + nieuw mailadres. Het oude 

mailadres zal nog 2 jaar lang actief blijven. 

 

Voor de vakantie heeft de school een brief aan de ouders meegegeven over 

deelname aan de beoordeling predicaat Excellente school. In januari wordt de 

uitslag hiervan bekend gemaakt. 

 

a. Directie 

  
 

b. Vanuit en voor de Medezeggenschapsraad 

 
 

c. Voorzitter OR 

 

 

d. Secretaris 

Andrea is nog bezig met de formulieren van de Kamer van Koophandel. 

 

 

e. Penningmeester 

- Stand v zaken vrijwillige ouderbijdrage 

Er zijn momenteel 53 ouderbijdragen binnen. Binnenkort komt er een 

herinnering, liefst vóór 15 november. Misschien handig om in de 

toekomst rekening te houden met wanneer de kinderbijslag binnen komt. 

Checken of eenmalige incasso mogelijk is voor het innen van de 
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ouderbijdragen. 

- Overdracht betaalrekening? Digitale gegevens? 

De overdracht van het penningmeesterschap verloopt traag. 

- Stand van zaken overschrijving kvk 

 

f. OR-leden, mededelingen?  

 
 

    

 1. Draaiboeken 

De draaiboeken zijn door Andrea per mail toegestuurd. Het invullen van een 

draaiboek gaat in overleg met het team. 

 

 

 2. Brief ouderbijdrage 

Zie hiervoor bij 3.e. 

 

 3. Uitslag prijsvraag Info avond 

De winnaar van de kikkersnoep prijs mag nog doorgeven welke prijs ze willen 

ontvangen. 

Josien gaat haar nog bellen. 

 

   

4 Werkgroepen  

 1. Sinterklaas 

De voorbereidingen voor Sinterklaas lopen goed. Dankzij Josien hebben we 

de kado's tegen inkoopprijs kunnen kopen en zullen we dus ruim binnen 

budget blijven. Ook hebben we het strooigoed en de chocolade traktatie 

geheel gratis kunnen krijgen.  

Wel waren er vanuit de overige OR -leden nog vragen ivm de 

voorbereidingen, en gaven zij nog tips mee waar zij in voorgaande jaren 

tegen aanliepen. 

2. Kerst 

De viering valt dit jaar op 21 december. 

Er wordt gevraagd of het Sinterklaas team dan ook op 6 december wil 

opruimen, daar dit snel kan worden gedaan. 

3. Actie 

Fatima wilde voorstellen kerstkaarten van de tekeningen van de kinderen te 

laten drukken. In overleg wordt ervoor gekozen om dit liever niet te doen 

maar voor de geurkaarsenactie te kiezen. 

 

5. Rondvraag  

 Geen opmerkingen  

6. Sluiting  

   

 Volgende vergadering 21 november 2016, 19.30 uur     

 

 


