Agenda ouderraad
Datum:
Locatie:
Tijd:
Voorzitter:
Notulen:

Woensdag 13 juni 2018
Lokaal groep 8
20.00 uur
Leonie v.d. Linden
Maaike van Elsdingen

Aanwezig: Leonie, Marjolein, Deborah, Wencke, Jolanda, Mark, Nicole, Jerney, Ed
Afwezig: Inge, Tonnie, Marijke, Jessica, Sandra, John, Sylvia
Opening:
Leonie opent de vergadering om 20 uur.
Mededelingen:
Nicole is vandaag als nieuw lid aanwezig. Mogelijk zullen de volgende vergadering nog meer nieuwe
leden aanwezig zijn. Maaike is weer aanwezig.
Evaluatie schoolfotograaf:
Het maken van de foto’s is al met al rustig verlopen. Op de Kruidenlaan is het heel goed gegaan, maar
de fotograaf heeft daar best lang moeten wachten. Wellicht is het volgend jaar toch beter de groepen 6
en 7 te laten overkomen. Mogelijk de ene groep in de ochtend en de andere groep in de middag. De
groepsfoto’s die gemaakt zijn door Wencke zijn klaar, de vraag is hoe we deze bij de leerlingen krijgen
en hoe de betaling moet plaatsvinden. De foto’s kosten 2 euro per stuk. Er worden diverse ideeën
geopperd. Het beste lijkt de logistiek hiervan via de leerkrachten te laten verlopen. Dit door een stuk in
de Info te plaatsen vanaf wanneer de foto bij de leerkracht in te zien is en op welke dagen er aan de
kinderen 2 euro kan worden meegegeven. Wencke zal met Jolien zorgen dat er een stuk in de Info
komt. Volgend jaar mogelijk beter nadenken over de logistiek hiervan.
Kleuterdag:
De kleuterdag was erg leuk. Er was teveel koffie en ranja besteld, in het vervolg hoeft er geen groene
ranja meer besteld te worden en voorlopig zijn er ook voldoende bekers. Er waren geen kleine zakjes
chips, teveel ijsjes en te weinig worstenbrood. Er moeten volgend jaar duidelijkere aantallen worden
doorgegeven, inclusief toneelvaders en klusvaders. Het vervelende met kleuterdag is dat er een deel
door de ouderraad wordt geregeld en een deel door de kleuterjuffen en hiertussen goede communicatie
mist. Vanuit de ouderraad moet er een vast aanspreekpunt komen, zodat de communicatie beter zal
verlopen. Naar verwachting komt de kleuterdag boven budget uit, onder andere door een springkussen.
Worstenbrood blijft een aandachtspunt, het bier was erg snel op. Het springkussen werd erg laat
opgehaald, na 16 uur pas. Wat betreft de locatie moet er eens navraag gedaan worden naar een
eventuele korting, deze was vroeger wel aanwezig.
Financien:
Tijdens de laatste vergadering was er nog een enorme achterstand, deze is inmiddels ingelopen. Nu is
er ongeveer 20 keer de ouderbijdrage niet betaald en schoolreis 7 of 8 keer. Het weekend wordt nu
afgewacht, hierna zal een lijst gemaakt worden welke Carla zal gaan nabellen. Verder is er een gat van
2700 euro. Hier gaat Marjolein nog met Carla over in gesprek.

Agenda ouderraad
Speeltoestel:
Er zou een graafmachine geregeld worden, dit is vergeten, daardoor is het op beloop gelaten en bij
Carla gelegd. Jolanda heeft een offerte laten maken en ook Tonnie heeft navraag gedaan. Op dit
moment ligt er 1 offerte en het meest verstandig is om dit nu even bij de school te laten. Voorstel is om
in de Info iets over de status te vermelden. De bedoeling is het oude speeltoestel dat is afgekeurd te
laten weghalen in de laatste schoolweek. Speeltoestel voor het achterplein is besteld, hopelijk staat
deze bij aanvang van het nieuwe schooljaar.
Schoolreis:
Schoolreis 2018 heeft in april plaatsgevonden in verband met het lustrum. Normaal is de schoolreis in
het begin van het schooljaar voor een goede start en het elkaar te leren kennen.
Voor komend schooljaar is de voorsteldatum 21 septemer 2018, dit is al best snel. Als dit de datum
wordt moet er voor de vakantie nog geschakeld worden met Hella. Voorheen deed Clemens dit en bij
voorkeur moet dit nu wederom een man zijn. Gevraagd wordt wie dit wil gaan oppakken. Deze vraag
zal ook in de app gesteld worden, aangezien alleen Mark aanwezig is.
Activiteitenlijst:
Zie bijlage. Deze is nog niet definitef, aangezien niet iedereen aanwezig was. Indien je ergens graag
bijgeplaatst wilt worden kan dit worden doorgegeven.
Luizenzakken en shirts:
Leonie heeft navraag gedaan bij Clemens over bestellingen van luizenzakken en shirts. Er moeten
namelijk echt shirts komen. Geopperd is om per klas te zorgen voor een bak met shirts met
verschillende maten die bij een activiteit kunnen worden gebruikt. Hier is vanuit school niet echt animo
voor. Er zullen dan op korte termijn 110 shirts in de maat 116 en 50 in de maat 140 besteld moeten
worden. Leonie probeert de leveranciers nog te achterhalen en zal verder navraag doen bij Inge.
Rondvraag:
Jerney:
Jessica en Naomi waren blij met het prentenboek.
Jolanda:
Geeft aan niet te weten wat er over is van de drank, maar dat wat er is mee te nemen naar bbq, anders
wordt het straks weggegooid.
Leonie:
Traditie is dat de voorzitter iets moet vertellen bij de musical over de ouderraad. Idee was dit door
middel van een filmpje te doen. Leonie wil dit niet alleen doen, aangezien de ouderraad uit meerdere
leden bestaat en haar idee is het filmpje tijdens de bbq met z’n allen te maken.
Marjolein:
Geeft aan dat Deborah vandaag voor de laatste keer aanwezig is, Marjolein bedankt haar voor de inzet.
Deborah heeft veel gedaan voor school de afgelopen jaren.
Sluiting:
Leonie sluit de vergadering om 21.45 uur.

