
 

 

 

 

 

Notulen vergadering ouderraad 13 juli 2016 

 

 

Aanwezig: 

 

Inge van Hauwe (IH), Silvia Hofland (SH), Carina Kuipers (CK), Marion McCormack 

(MC) en Claudia Pollen (CP), Danielle Derks (DD) 

  

Voorzitter: Marion McCormack 

Notulist: Claudia Pollen 

  

  

  

Opening 

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd. 

 

Commissies in evaluatie 

Marion heeft de evaluaties verstuurd naar de OR-mail, maar deze zijn niet aangekomen. 

Schoolreisje is goed verlopen. Alleen met de bussen liep et niet zo vlotjes. Vanwege kapotte airco 

in twee bussen ontvangen we EUR 75 korting. De capaciteit van bussen die wij hadden besteld 

werden ’s ochtends niet geleverd, hierdoor was de capaciteit per bus verschillend en moest er 

ter plekke herpland worden. We hebben daarom besloten volgend jaar met een andere 

busmaatschappij in zee te gaan. 

Evaluaties sportdag moeten nog komen.  

Het bedankdiner voor de commissieleden was zeer geslaagd. In de nieuwsbrief zal hier aandacht 

aan worden besteed. Deze zal nog voor de zomervakantie verspreid worden. 

Inge kijkt nog naar het evaluatieformulier. 

 

Commissies in voorbereiding 

Open podium volgend jaar weer (3 a 4 keer per jaar). Kunstmaand gaat volgend jaar in het teken 

staan van schilderkunst. 

Creamiddagen zullen volgend jaar op woensdag in plaats van vrijdag worden gepland. Ouders 

hoeven niet zelf met ideeën te komen. Kinderen mogen wel kiezen om bij hun ouders in het 

groepje te komen. Vanuit de oudervereniging zal er één ouder in de commissie plaatsnemen 

(Inge). 

Afscheidslunch groep 8: dit jaar alleen statafels, ’s ochtends is er nog musical tot 10.15u, daarna 

buffettafel klaarzetten. 

 

Schoolshirts 

Er zijn veel schoolshirts verkocht. De aantallen die over waren, zijn geteld. De witte 

veiligheidshesjes zijn even on-hold gezet. Jan Bergmans wilde er nu niets mee doen. Het voorstel 

van de oudervereniging is om volgend jaar wel veiligheidsvestjes te bestellen. Hierbij is de keuze 

geel/wit en met/zonder logo. Er zal een voorstel via de mail naar Jan gaan. 

 

Financieel 

Silvia gaat tijdens de zomervakantie een overzicht maken van de financiën. 

Idee van Silvia: schoolgeld aanvullen met klusjes/rommelmarkt. 



 

Werving nieuwe leden 

Danielle gaat begin van volgend schooljaar een wervingsbrief opstellen op persoonlijk titel. 

Voor de eerstvolgende vergadering moet (bestuurs)ledenwerving hoog op de agenda komen. Er 

gaan namelijk komende jaren veel bestuursleden stoppen. Dit moet ook met Jan gedeeld worden. 

Schooljaar Blijven Stoppen 

2016-2017 Silvia, Carina, Marion, Inge, 

Danielle 

Claudia 

2017-2018 Inge, Danielle Marion, Carina, Silvia 

 


