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 Verslag ouderraadsvergadering d.d. 5 maart 2019  

 
Aanwezig: Denise Tomassen, Tonny Goes, Margreet van der Does en Jolanda Brouwer. Gast: Wendy 
de Bruin (moeder Josephine, kleuters Laura) 
Afwezig: Patricia van der Grift,  Nils van Wees, Kareliene Pouw, en Quirine Faber. 
 

1 Opening  

De vergadering wordt geopend om 20.05u.  
 

2. Controle verslag van de vergadering 19-06-2018.  

Notulen worden goedgekeurd.  
 

3. Ingekomen stukken 

- Factuur en mail  worden door penningmeester afgehandeld.   
 

4. Financieel  

- Stand van zaken incasso; bij afwezigheid van de penningmeester geen info. 
 

5. Verslag van het team 

- Directie wil mening OR over verspreiden informatie (maandbrief, nieuwsbrief, ed); OR geeft aan dat 
het prima gaat zo.  

- Dit jaar kijkochtend gehad ipv kijkavond, hoe is dat bevallen?  zowel OR als school waren positief. 
- Carnaval op school was leuk. 
- Jeelo: Derde project gaat van start: thema: omgaan met de natuur. Er wordt gezamenlijk opgestart 

met alle klassen.  
 

6. Afgelopen en komende activiteiten 

- Afgelopen activiteiten:  
o Carnaval: was weer succes. In Harmelen had de bovenbouw kar een 2e prijs, de 

onderbouw de 5e plek. In Montfoort kwam de onderbouw als eerste uit de bus en de 
bovenbouw als derde. Prachtig resultaat weer met veel hulp van ouders. Op school ook 
goed geslaagd.  

o Afscheid Mieke: Wordt op verzoek in en met de klas gedaan.   
- Aankomende activiteiten: 

o Etentje: wordt opnieuw ingepland.  
o Thema-avond; wordt vanuit school georganiseerd.  
o Pasen (do 18 april): boodschappen worden geregeld.   
o Communie: kaartjes worden geregeld.  
o Avondvierdaagse: simpel draaiboek is klaar. A4D-commissie gaat ermee aan de slag. 

Fedor ondersteunt nog.  
 

7. Rondvraag 

Geen bijzonderheden. 
8. Sluiting  

De vergadering wordt om 21.30u gesloten.  
 

Vergaderdata schooljaar 2018-2019 

Dag Datum 

Dinsdag   7 mei 2019 

Dinsdag  18 juni 2019 

  
 

 
 
 
 
 
 
 


