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 Verslag ouderraadsvergadering d.d. 15 januari 2019  

 
Aanwezig: Nils van Wees, Kareliene Pouw, Tonny Goes, Quirine Faber, Denise Tomassen, Margreet 
van der Does en Jolanda Brouwer.  
Afwezig: Patricia van der Grift.  
 

1 Opening  

De voorzitter opent de vergadering om 20.10u. 
 

2. Controle verslag van de vergadering 12-11-2018.  

Notulen worden goedgekeurd en komen op de website. 
 

3. Ingekomen stukken 

- Opslag kerstbomen is dit jaar geregeld, maar volgend jaar niet. Actie is dus nodig.  
- Ingekomen rekening gaat naar penningmeester. 

 
4. Financieel  

- Stand van zaken incasso 2017-2018; vorig jaar is bijna alles geïnd. 
- Inning schoolgeld 2018-2019: gaat lopen vanaf eind januari.  

 
5. Verslag van het team 

- Het Sinterklaas is vanuit school-optiek goed verlopen.  
- Kerstmarkt als afsluiting van het project van Jeelo; ondanks dat het op de middag was, was er grote 

opkomst, veel publiciteit en een goede opbrengst.  
- Er is besloten om met Jeelo als projectvorm verder te gaan, het nieuwe project (inrichten van je 

eigen omgeving) is inmiddels van start gegaan. 
- De Social Schools app gestart, 81% van de ouders heeft zich nu aangemeld. Overige ouders 

worden nog benaderd, zodat een percentage van 100% bereikt kan worden en er geen andere 
informatiekanalen meer nodig zijn.  

  
6. Afgelopen en komende activiteiten 

- Afgelopen activiteiten:  
o Jaarvergadering: Matige opkomst, net als voorgaande jaren. Verder geen onduidelijkheden 

en de verhoging van de ouderbijdrage werd goedgekeurd.   
o Sinterklaas: samenwerking met Horizon is goed verlopen, Sint-commissie is tevreden over 

verloop feest.  
o Vormsel: kaartjes zijn weer bezorgd.  
o Kerst: Markt was een groot succes! 

 
- Aankomende activiteiten: 

o Thema-avond: er wordt nog steeds gezocht naar een goede invulling.  
o Carnaval: boodschappen voor het feest op school worden gehaald en de bijdrage vanuit de 

OR voor de karren wordt overgemaakt.   
o Communie: is op 19 mei, kaartjes worden geregeld.   
o A4D: is 3-6 juni: komt in de volgende vergadering aan bod.  

 
7. Rondvraag 

- Volgende vergadering is op dag van kindercarnaval en dus ook midden in carnavalsweek. Voor nu 
geen bezwaren, dus hij blijft op die datum staan.  
 

8. Sluiting  

De vergadering wordt om 21.00u gesloten.  
 

Vergaderdata schooljaar 2018-2019 

 

Dag Datum 

Dinsdag 5 maart 2019 

Dinsdag   7 mei 2019 

Dinsdag  18 juni 2019 
 


