
  

 
  

 

 

 

 

Notulen Ouderraadvergadering nr. 5 Ouderraad d.d. 18 januari 2018 

Aanvang 19.30 uur 

Voorzitter:    Sander 

Secretaris:    Andrea 

Aanwezig:    Evelien, Olesya, Angela, Fatima, Patrick  

Aanwezig van het team:   Marcel   

Afmeldingen:   Wasan 
1. Opening en vaststellen definitieve agenda  

 Wasan heeft zich afgemeld.  

2. Goedkeuring Notulen en actielijst  

a. Notulen vorige vergadering 

De namen van Olesya en Evelien staan niet goed op de website. Marcel past dit 

aan. 

 

b. Actielijst 

Marcel zal de brief voor een nieuw OR-lid nog apart rondmailen. 

Angela woont op een maandagavond een MR-vergadering bij. Dit is later dit 

schooljaar. 

 

c. Lijst hulpouders 

Kerst moet nog worden aangevuld in het overzicht. Verder geen wijzigingen. 
 

3. Mededelingen en post  

a. Directie 

- 1 jaar excellent 

School heeft bij voorbaat al bericht ontvangen dat het predicaat Excellent 

met een jaar is verlengd. In de krant stond deze week al een klein stukje, 

in  de zaterdageditie van BN/De Stem zal nog een uitgebreider artikel 

staan.  

De feestavond begint om half 6. Rond 16.00u tafels e.d. klaarzetten. 

Andrea en Sander kunnen daarbij helpen en Angela kijkt of ze dat kan 

regelen. De OR wordt gevraagd eerder (17.00u) aanwezig te zijn om een 

en ander klaar te zetten.  

De frietkraam staat op de parkeerplaats. Ouders en kinderen krijgen een 

muntje om friet met een snack te bestellen. Een OR-lid deelt de muntjes 

uit. De frietkraam staat er ongeveer een uur. De OR zorgt ook voor 

drinken.  

Na het eten moeten we de tafels in de hal weghalen. Voor het overige zal 

de avond door elkaar lopen (speurtocht, disco, in speelzaal creatieve 

felicitatie maken, oud Hollandse spellen). Een OR-lid deelt de 

fotospeurtocht uit. Rond 19.30u volgt de uitslag van de fotospeurtocht 

gevolgd door een speech van Marcel.  

Voor de kinderen ranja regelen, koffie/thee/frisdrank voor de ouders. 

Verder nog wat koekjes/zoutjes regelen. Er worden ongeveer 300 mensen 

verwacht. Olesya, Angela en Andrea halen de boodschappen. Het budget is 

ongeveer € 400,00. Angela maakt een lijstje.  

Wasan wil in ieder geval versieren. Andrea en Evelien kunnen wel op 

woensdagochtend meehelpen. 

Marcel vraagt om twee rollen behang. Angela heeft deze nog liggen.  

Nadien ook nog even opruimen. 

 

b. Vanuit en voor de Medezeggenschapsraad  
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- De MR heeft een keer per jaar gezamenlijk overleg MR de andere scholen 

van de stichting. De Toverlaars organiseert dat overleg dit jaar. In maart 

staat de volgende MR-vergadering gepland. 

c. Voorzitter OR 

- Honden op het schoolplein. Dit verbod geldt voor het gebied binnen de 

hekken. Madelon heeft, na een opmerking van Sander, enkele ouders 

aangesproken. Sander heeft dit punt ook met Marcel besproken. Het betrof 

in dit geval twee nieuwe ouders. Marcel heeft bordjes besteld die bij school 

worden opgehangen. De Hofstee zal dit punt ook in de eerstvolgende info 

vermelden. Marcel zegt dat we mensen erop aan kunnen spreken.  

- Sander vraagt of er aanmeldingen zijn van nieuwe OR-leden? Nee.  

 

d. Secretaris OR 

- Geen bijzonderheden. 
 
 

e. Penningmeester 

- Svz ouderbijdrage 

Inmiddels zijn er 136 betalingen ontvangen. Evelien heeft 8 betalingen van 

nieuwe leerlingen niet ontvangen. Ze  vraagt om een overzicht van 

leerlingen die nog gaan beginnen. Marcel zal dit naar haar mailen. 

Er zit een bedrag van € 80,00 in kas. Evelien stelt voor om bij de 

eerstvolgende boodschappen contant betalen. Werkgroep carnaval zal dat 

doen. 

- Evelien vraagt wat de beste tijd is om het spaarbedrag voor schoolkamp 

over te maken. Aan het begin of juist aan het einde van het schooljaar? 

Dat zou ze na kunnen vragen bij Josien of Carola. Peildatum van school is 1 

oktober. Evelien houdt die datum aan. 

- Wat te doen met ouders die nog niet hebben betaald? Marcel mailt of 

spreekt de ouders aan. Evelien geeft overzicht.  

Is betaling via Tikkie een idee? Misschien volgend jaar. Ouders moeten dan 

wel een app van de bank hebben.  

 

f. OR-leden, mededelingen?   

 1. Stukje schoolkrant januari 

Dit heeft Andrea geschreven.  

 

 2. Is er nog een tekort aan overblijfmoeders? Voor onze school is Kober redelijk 

voorzien. Kober is nog op zoek naar mensen die kunnen invallen.  

 

4 Werkgroepen  

 1. Sinterklaas, evaluatie 

Taaitaai en mandarijnen waren te veel. De juffen vroegen nog waar de 

surprise eieren vandaan kwamen. Die heeft iemand van de Hofstee geregeld.  

Het enige punt dat nog moet worden afgewikkeld is het verrekenen van de 

kosten van de bedankjes die de Hofstee heeft geregeld. 

Voor het overige zie het draaiboek.  

 

 2. Kerst, evaluatie 

Evelien stelt voor ouders meer bieden dan alleen drinken en cake/een hapje 

omdat de borrel rond etenstijd is en de kinderen in de klas eten.  

Evelien had ouders die in de hal op stoelen zaten naar boven gestuurd, maar 

kreeg commentaar toen andere ouders wel op de stoelen gingen zitten. Het 

was inderdaad de bedoeling dat ouders boven zouden staan, maar het was 

daarvoor te druk.  

Voor het overige zie het draaiboek. 

 

 3. Acties 

Wasan heeft de kaarten aan Marcel gegeven. Marcel is niet meer duidelijk wat 

precies de bedoeling is. De leerlingen krijgen de opdracht een kaart te maken 

in het thema feest. Marcel deelt een en ander a.s. maandag uit. Die 

tekeningen worden op kaarten gedrukt. Elk kind krijgt 8 pakketjes met 8 

kaarten om te verkopen. Er komt een extra kaart in het pakketje waar het 

doel van de actie op staat.  

 



Ideeën voor het doel: ijskraam op sportdag/vervanging van materiaal voor 

verjaardagen/excursie of optreden regelen/workshop/Mad 

Science/poppentheater/materiaal voor Sint, Kerst/een nieuwe lichtslang. 

Werkgroep actie zal hieruit een keuze maken en de 9e kaart ontwerpen. 

 4. Carnaval 

Het thema is toeters en bellen. De leerlingen gaan zelf toeters maken. Elke 

klas zal optreden. De jury kiest een winnaar voor boven- en onderbouw. Er 

zijn spellen in de klassen, onder andere schminken, een café. Verdere spellen 

worden nog bedacht. Denk daarbij ook aan de spel-o-theek in de Nobelaer. Er 

moet nog een stempelkaart worden gemaakt. Andrea mailt een voorbeeld 

naar Olesya. Wasan en Samantha versieren de gang. Verder nog hulpouders 

regelen.  

 

 5. Schoolfotograaf, evaluatie 

Angela heeft dhr. Diks gebeld met de vraag of er nog bijzonderheden waren. 

Nee, behalve dat een paar ouders de inlogcode kwijt waren. Dit is via Marcel 

geregeld. De afname was gemiddeld.  

Marcel heeft mail doorgestuurd van een oud-werknemer van fotograaf Van 

Hezen die eerder de schoolfoto’s hebben verzorgd. Angela neemt contact met 

haar op. 

 

 6. Avond4daagse.  

In maart is de bijeenkomst. Sander, Angela of Samantha B. gaat daar 

naartoe.  

 

5. Rondvraag  

 Nieuwe badges maken  Andrea  

6. Sluiting  

 Volgende vergadering is 22 februari 2018 om 19.30 uur.  

 

 


