
 

  

 
  

 

 

 

 

Agenda Ouderraadvergadering nr. 4 Ouderraad d.d. 26 november 2018 

Aanvang 19.30 uur 

Voorzitter:    Sander 

Secretaris:    Olesya 

Aanwezig:    Evelien, Angela, Kirsten 

Aanwezig van het team:   Wendy   

Afmeldingen:   Andrea, Fatima, Leonie, Patrick 
1. Opening en vaststellen definitieve agenda  

   

2. Goedkeuring notulen en actielijst  

a. Notulen vorige vergadering 

Notulen zijn akkoord. 
 

b. Actielijst 

De actielijst wordt doorgenomen. 
 

c. Lijst hulpouders 

Geen bijzonderheden.  
 

3. Mededelingen en post  

a. Directie 

- De volgende OR-vergadering staat op donderdag 13 december gepland, maar 

omdat Marcel niet aanwezig is, gaat Wendy het van Marcel overnemen en ze 

vroeg ons of we op maandag 17 december ipv 13 dec. kunnen vergaderen. 

Reacties via Whats app.  
- Wendy in de CC van de vergadering zetten. 

 

b. Vanuit en voor de Medezeggenschapsraad 

- Geen bijzonderheden. 
 

c. Voorzitter OR 

- Geen bijzonderheden. 
 

d. Secretaris OR 

- Vervanging na dit schooljaar. 
Olesya denkt nog steeds na of ze deze taak wil overnemen. Meer duidelijkheid 

na de kerstvakantie. 

 
 

e. Penningmeester 

- Svz ouderbijdrage. 
- Evelien heeft 26 Tikkies naar de ouders gestuurd, 2 betalingen heeft ze 

ontvangen. Het schiet nog niet op. Ze gaat met Marcel overleggen hoe ze dat 

kunnen aanpakken. De tweede herinnering gaat de deur uit. 

 
 

4 Werkgroepen  

 1. Sinterklaas 

De voorbereidingen zijn in volle gang. Vandaag is Zwarte Piet (De Voorpiet) op 

school geweest. Vanuit de OR team was Fatima er bij. Het was druk, maar heel 

leuk. Kinderen waren super blij en enthousiast.  

Angela vroeg of Wendy weet hoeveel Zwarte Pieten komen op 4 december ivm 

hapje/broodje regelen. Wasan gaat een taart bakken voor Sint en Pieten. 

Deze keer lopen Fatima en Kirsten met Sinterklaas mee om het tijdschema in de 

gaten te houden. Normaal gesproken loopt altijd een hulp ouder, Veronique, met 

Sint mee, maar deze keer heeft ze zich afgemeld. 

Op 4 december komen 3 ouders van De Springplank en 3 ouders van De Hofstee 

om te schminken. 

 

Postadres:  
Postbus 123 

4800 AC  Etten-Leur 
Bezoekadres: 
Kraanvogel 22 

4872 SB  Etten-Leur 
 

Telefoonnummer: 
076-5040422 
E-mailadres: 

info@springplankettenleur.nl  
Site: 

www.springplankettenleur.nl 

Ouderraad 

Basisschool De Springplank 



 

Sander miste in het draaiboek van Sinterklaas wat voor soort cadeautjes 

kinderen krijgen. Kirsten heeft een lijstje bijgevoegd.  

Werkgroep heeft de Pieten- / Sint- pakken voor gr.1/2 en 3 gekocht. Opmerking 

van Wendy: meer pakjes van grotere maten bestellen.  

Er wordt weer gevraagd of het budget omhoog kan. Rekening mee houden voor 

het volgende jaar. 

Opruimen op 6 december. 

 2. Kerstmis 

6 december versieren. 

De voorbereiding gaat zoals het hoort. Olesya had vandaag een kerst bespreking 

met Sanne en Suzie. Alles is gecontroleerd: maatjesknutselen (- kerstkoekjes 

bakken op 13 december. De bakspullen zijn door Dirk gesponsord. Hulpouders 

geregeld, ze moeten om 08:30 uur aanwezig zijn in de grote hal), kerstkaarten 

voor de voedselbank, brief/lijsten hapjes in klas ophangen, T-shirtjes regelen. 

19 december is de kerstviering. De OR is om 17:15 uur aanwezig om alles klaar 

te zetten en te regelen.  

20 december om 13:15 uur de kerstkaarten naar de Voedselbank brengen. 

Marcel gaat rijden. Als niemand kan rijden, dan stelt Wendy voor om te gaan 

rijden. 

21 december kerstversiering opruimen. 

 

 

 3. Stukjes schoolkrant (wie wanneer) 

13 dec. - Kirsten 

17 jan. - Leonie 

8 mrt.- Olesya 

18 apr.- Angela 

13 jun.- Andrea.  

 

5. Rondvraag  

 Kirsten: Is het mss handig als ouders de OR leden via de telefoon ipv e-mail kunnen 

bereiken? Eigenlijk niet, maar we denken even na. 

Wendy: Is het een idee om via Klasbord of in de INFO het e-mail adres van de OR 

apart te zetten, meer zichtbaar te maken? Ze gaat het aan alle leerkrachten 

doorgeven. 

Evelien: Zijn de posters van “Kaart in Actie” binnen gekomen? Ja, ze zijn binnen, 

maar niet alle kinderen hebben het gekregen. Ze gaat Marcel vragen of hij er meer 

over weet. 

 

6. Sluiting  

 De volgende vergadering is op maandag 17 december a.s. om 19:30 uur.  

 

 


