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OUDERRAAD 

 

Agenda Ouderraadsvergadering dinsdag 10 december. 

(locatie: De Brink) 

 

 

1. Opening 20.00 uur  

 

2. Notulen  

3. Actiepunten 

4. Ingekomen post en mededelingen DB/Team 

• Notulen MR  

• Team 

• DB 

o Or reglement en website 

o Nieuwsbrief 

o Reserves kas 

      

5. Signalen 

6. Stand van zaken lopende activiteiten 

• Kerst 

• Maatschappelijke betrokkenheid voedselbank 

• Carnaval 

 

 

 

7. Afgelopen activiteiten 

• Sinterklaas 

• T-Shirts 

 

8. Rondvraag 

9. Sluiting 
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OUDERRAAD 

 

 

Notulen Ouderraadsvergadering dinsdag 10 december. 

(locatie: De Brink) 

 

Aanwezig: José de Groot, Paul Müskens, Wim Bremer, Bianca Hopman, Aline Kersten, 

Lisette Pullens, Manouchka Berendsen, Lisette Kotte, Miranda van der Donck, 

Stefanie Schoss, Roel Duijkers 

 

Afwezig:  Marieke van Haaren, Monique Heijmen, Edith keller, Hans Velvis 

 

 

1.  Opening 20.00 uur  
 

2. Notulen 

Naar aanleiding van notulen: Het te besteden bedrag uit de Bruna Actie, is besteed 

aan andere boeken dan wat er bedoeld was. De keuze is gemaakt om dat de 

boeken die de moeilijke thema's bespreekbaar te maken niet voor handen waren bij 

de Bruna. Nu is er gekozen voor  

boeken die ook gewenst waren op school.   

 

3. Actiepunten 

– Stukje opstellen voor de nieuwsbrief betreffende financiering cadeau voor de 

juffen. 

– Tevens een oproep voor vaste ouder die kleuters wil begeleiden tijdens de 

bezoeken aan La Verna. 

 

4. Ingekomen post en mededelingen DB/Team 

• Notulen MR 

In de notulen van september staat vermeld dat het Montessori groep 7/8 dit 

jaar gezamenlijk op kamp gaat. Roel wist toe te voegen dat dit ook voor 

Jaarklas 7 en 8 geldt. Voor de toekomst wordt nog gekeken hoe het kamp er 

in de toekomst ingevuld zal worden. 

• Team 

Geen mededelingen 

• DB 

Reservepotje: Tijdens de vergadering besloten om de geluidsinstallatie, die 

gebruikt is tijdens Sinterklaas, aan te schaffen. Er wordt gekozen voor de 

duurdere microfoon daar deze zowel binnen als buiten gebruikt kan worden. 

Met deze investering is er gekozen voor een duurzamere en beter 

hanteerbaar geluidssysteem voor de komende jaren.   
 
5. Signalen 

Er zijn geen signalen binnen gekomen. Wel is er een opmerking gemaakt over het 

parkeren rondom de Slingert. Daar ontstaand voornamelijk in de ochtend 

gevaarlijke situaties. 

De fietsenstalling behoeft nog wel wat aandacht. Hier zijn al wel stappen in gezet 

door het schilderen van een vlak.   
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6. Stand van zaken lopende activiteiten 

• Kerstviering 

De kerstviering loopt, dit wordt vooral opgepakt door stagiaires en Roel. 

• Maatschappelijke betrokkenheid 

- Voedselbank actie start op 12 december. 

- De actie voor het Vergeten Kind zal pas in januari starten, stagiaires zijn 

daar een actie voor aan het bedenken deze stagiaires zullen deze actie 

gaan uitvoeren. Roel volgt dit proces. 

- Vanuit school is er de vraag gekomen of de ouderraad een ouder kan 

benaderen om deel te gaan nemen aan de bezoeken aan La Verna. De 

bezoeken zullen vanaf nu een veel meer structurelere aard gaan krijgen. 

Voor dit schooljaar staan er nog zo'n 6 bezoeken gepland. Deze ouder 

zou de contactpersoon voor La Verna zijn, dit omdat er geen 

leerkrachten meer zullen meegaan tijdens deze activiteit (wel 

onderwijsassistenten). Dit moet nog wel juridisch bekeken worden omdat 

school wel de verantwoordelijkheid draagt voor de kinderen. Vraag is ook 

of hier een commissie voor opgezet moet worden of dat dit onder 

maatschappelijke betrokkenheid zal vallen.  

 

7. Afgelopen activiteiten 

• Sinterklaas is goed verlopen, de nieuwe sinterklaas is erg gewaardeerd. Hij was 

erg leuk met de kinderen. De pieten waren ook dit jaar vanuit het Maaswaal 

college gekomen, het was merkbaar dat deze pieten nog jong waren in de 

omgang met de kinderen. De geluidsinstallatie die gebruikt is deze ochtend is 

erg goed bevallen, er komen veel positieve reacties op. Er was nog wat budget 

over dit zal besteed worden aan nieuwe pruiken voor de pieten. 

• T- Shirts ruilen is op veel punten goed verlopen. Wel bleek dat er nogal wat 

reacties waren over het feit dat kinderen die nu in groep 8 zitten geen t- shirt 

hebben ontvangen. Een aantal T-shirts zijn verkleurd teruggekomen, hier zitten 

ook t- shirts bij die dusdanig verkleurd zijn dat ze niet meer gebuikt kunnen 

worden. De voorraad is nu niet heel groot meer, er moet gekeken worden om 

meer t- shirts te kopen, de penningmeester geeft aan dat door nog ruimte voor 

is. In de nieuwsbrief komt nog een herhaling over het gebruik van het t- shirt. 

Leerpunt was wel om het ruilmoment voortaan in het voorjaar te doen, dit 

omdat de meeste activiteiten waar bij het t- shirt wordt gebruikt in het voorjaar 

plaatsvinden.  

 

8. Rondvraag 

Vraag of er een berichtje in de nieuwsbrief kan komen over het budget voor een 

cadeau voor de juffen/ meesters. Dit is niet bij alle ouders bekend, hierdoor wordt 

er geld in gezameld door ouders voor een cadeau voor de juf/ meester. 

 

9. Sluiting 
 


