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 Verslag ouderraadsvergadering d.d. 7 mei 2019  

 
Aanwezig: Denise Tomassen, Tonny Goes, Patricia van der Grift, Kareliene Pouw, Quirine Faber en 
Nils van Wees. Gast: Wendy de Bruin (moeder Josephine, kleuters Laura) 
Afwezig: Jolanda Brouwer, Margreet van der Does en Gast: Yvonne van Eck (moeder Storm, gr4). 
 

1 Opening  

De vergadering wordt geopend om 20.05u.   
 

2. Controle verslag van de vergadering 15 januari 2019.  

Notulen worden goedgekeurd.  
 

3. Ingekomen stukken 

Geen. 
 

4. Financieel  

- Stand van zaken incasso: Incassi zijn eruit gegaan.  
- Rekeningen en reserveringen worden samengevoegd.  
- Extra bankpas is binnen. 
- Er komt een werkavond Finance. 

 
5. Verslag van het team 

- Veel aandacht voor het werkverdelingsplan, wat inzicht gaat geven in tijdbesteding en werkdruk. Het 
is bedoeld om zowel terug te kijken als om te plannen: waar ga je je tijd aan besteden? 

- Het meerjarig beleidsplan loopt af: ook dit krijgt nu aandacht. 
- De formatie voor volgend jaar loopt nu ook. 
- Presentatie 9-jarig kind is opgevraagd: 2018 is beschikbaar. 

 
6. Afgelopen en komende activiteiten 

- Afgelopen activiteiten:  
o Etentje: wordt opnieuw ingepland. 
o Pasen: Geen bijzonderheden  
o Kerstbomenopslag is nog steeds niet succesvol, er zijn weer een paar optie die nagegaan 

worden.  
- Aankomende activiteiten: 

o Avondvierdaagse: De lijsten volgen, dan de hulpouders benaderen en zorgen voor 
herkenbaarheid. De begeleiding draagt gele hesjes. Geen muziek.    

o Communie: kaartjes worden geregeld.  
o Thema-avond: Na alle bronnen blijkt dat dit toch geld gaat kosten. E 500,-. Optie om dit 

50/50 met school en OR te doen.  
o Schoolreisjes: Kleuters wordt te duur. Budget is E 450,-. Patricia reageert hierop. 

 
7. Rondvraag 

- Zijn de bussen voor schoolkamp geregeld? -> Ja, de borg is betaald, bussen besteld. Na de zomer 
volgt de rest. 
 

8. Sluiting  

De vergadering wordt om 21.30u gesloten.  
 


