
Notulen Vergadering Oudervereniging 10 juni 2015  

  

Aanwezig: Hilly en Sinette, team, Saskia 1-2a, Henriette 1-2b Mariette 1-2b, Mijke 1-2c,   

Eva 1-2c, Tanja 3a, Linda 3a, Anneke 3-4b, Marinda 3-4b, Marjan 4a, Siska 5a, Susan 5a/secretaris, Joukje 5-
6b/voorzitter, Ina 5-6b, Tineke 6a, Karin 7a,  Marlies 7-8b, Gerda 7-8b,  Luchiena 8a, penningmeester   

  

Afwezig: Marleen 1-2a, Marge 4a, Anna 7a, Annet 8a  

  

1. Opening  

Joukje opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

  

2. Verslag vergadering Oudervereniging d.d. 20 april 2015  

Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen. Het verslag wordt vervolgens vastgesteld met dank aan 
Luchiena voor het notuleren. 

 
 

3.Mededelingen en ingekomen stukken  

Er is een rekening van de stickers voor Luchiena, penningmeester (voor schoolreis en of andere uitstapjes)  

  

4. Mededelingen penningmeester  

Verduidelijking van budgetten afgelopen schooljaar en hartelijk welkom aan de nieuwe penningmeester voor 
komend schooljaar, Alfred Nijenhuis 

  

5. Evaluatie Sportdag  

Goed verlopen, leraren hebben wensenlijst ingevuld over invulling sportdag volgend jaar. Hier is verder nog 
niets over bekend. 
 
 

6. Mededelingen Zomerfeest:   

Er is een activiteit geregeld. Er komt een voorstelling in de Boerhoorn voor de hele school tegelijk. De 
voorstelling zal een uur duren. Vraag aan de penningmeester of er ijsjes kunnen komen op de middag. Volgens 
Luchiena is dat geen bezwaar.  

  

 

7. Mededelingen directeur/team   

Er wordt afscheid genomen van juf Ria op 26 juni door de hele school en juf Ria zal nog langs groep 3a gaan.  
Klassenouders krijgen uitnodiging voor musical groep 8. 
MR heeft 50 euro aan school gegeven te besteden aan buitenspeelgoed. Waarvoor dank! 
Op 23 juni krijgen alle ouders een mailing over de groepsindeling + leerkracht. 
Klankbord avond is in team besproken. 
Klassenouders worden vriendelijk bedankt voor de inzet van afgelopen schooljaar.  
Sinette neemt afscheid als vertegenwoordiger van het team binnen de OV en gaat volgend jaar naar de MR. 
Anita neemt dit over en zal volgend jaar met Hilly vertegenwoordiger zijn namens het team in de OV.  

  

8. Mededelingen MR   

Er zijn geen mededelingen.  

 
 
9. Afscheid klassenouders  

 
Marleen (1-2a), Linda (3a), Ina (5-6b), Marlies(7-8b), Annet(8a) en Luchiena (8a) nemen afscheid als 
klassenouders en worden hartelijk bedankt voor hun inzet middels een kleine attentie.  
 
10. Verkiezingsprocedure 2015/2016 
Nog niet helemaal duidelijk hoe we daar als bestuur invulling aan gaan geven. Wel willen we duidelijk maken er 
klassenouders al zitting hebben en dat voor bepaalde klassen vacatures zijn. Er wordt nog over nagedacht. Het 
aantal vergaderingen wil het bestuur graag terugbrengen van 6 naar 5. 



11 Rondvraag 

  

Ina, als tip voor schoolreis voor groep 1-2 is de locatie van de Markeruiters in Rolde. Kinderen kunnen hier vrij 
spelen en er is ruimte voor bv luchtkussen. Zou eventueel ook optie kunnen zijn voor sportdag. 
Eva, idee voor eindcadeau volledige team Jan Thies is om klassenouders afzonderlijk het gebruikelijke budget te 
geven zodat iedereen een eigen invulling kan geven. Voor nu laten we het zoals het is en volgend jaar kijken we 
verder. Eva en Mijke geven aan liever niet het eindcadeau te regelen, het bestuur neemt dit op zich.  
 
Joukje bedankt iedereen voor de aanwezigheid, wenst iedereen een fijne zomer en sluit de vergadering.   

 


