
Notulen Vergadering Oudervereniging 26 juni 2017   

  

  

1. Opening   

Joukje opent de vergadering en heet iedereen welkom.   

   

2. Verslag vergadering Oudervereniging d.d. 3 april jl.  

Goedgekeurd  

  

3 mededelingen en ingekomen stukken.   

Geen ingekomen stukken.   

  

4 + 10 Mededelingen penningmeester en toelichting taken voor vacature penningmeester  

Begroting lijkt vooralsnog in orde. Mochten er nog versierkosten zijn, graag indienen. Evenals 

andere facturen, graag z.s.m. inleveren.   

Aangezien Alfred stopt als penningmeester benoemt hij de taken van een penningmeester. Ilona 

Dijk meldt zich aan als penningmeester.  

   

5. Evaluatie sportdag + eerste sponsorloop.   

Geen wanklanken vernomen bij de sportdag. Het geld dat van schoolschaatsen naar sportdag is 

gegaan was zeer welkom.   

De vraag vanuit de OV is of er op Koningsdag misschien aandacht besteed kan worden aan het 

koningslied/dansje. Dit zal worden besproken door het team.   

  

Eerste sponsorloop: Het was een erg leuk parcours maar daardoor waren kinderen niet in staat 

om heel veel rondjes te lopen, wat ten koste gaat van het op te halen bedrag. Ouders hadden er 

moeite mee om geld in te zamelen omdat men langs de deuren moest. Dit zal worden 

teruggekoppeld aan de projectcommissie.   

  

Er is wat onduidelijkheid over het terugkoppelen van evaluatie formulieren van school aan 

hulpouders/commissie.   

Aanvulling n.a.v. de vergadering: Hilly heeft dit uitgezocht: er zou voor de Sint commissie een 

evaluatiegesprek zijn geweest met de werkgroep. In deze vergadering is afgesproken dat de 

verbeterpunten in het nieuwe schooljaar weer bij de eerstvolgende vergadering aan de orde 

komen.   

In januari is een evaluatie gesprek geweest over de Kerst.  

Sponsorloop is nog niet besproken, omdat dit nog niet was afgerond ten tijde van deze 

vergadering.   

  

6. Mededelingen directeur en team   

Marianne is afwezig ivm operatie aan haar knie.   

Schoolplein is opnieuw versierd door drietal ouders en conciërge.  Het plein is erg mooi 

geworden.   

In het nieuwe schooljaar neemt Hilly o.v.b opnieuw plaats in de OV, samen met Stella.   

Ina zal niet aanwezig zijn tijdens de vergadering, er zal dan te veel nadruk gelegd worden op de 

commissies en dat kan buiten de vergadering om.    

   

7 Mededelingen MR  

Geen.  

  



8 + 9 aftreden klassenouders en verkiezingsprocedure 2017-2018   

De klassenindeling is nog niet bekend gemaakt. Wanneer dit bekend is zal weer gekeken worden 

hoe de verdeling van de zittende klassenouders over de groepen uitpakt.    

Na de zomer zal er z.s.m. een mail uit gaan over aanvraag voor nieuwe klassenouders en hoe de 

procedure in zijn werk gaat.   

  

11. Rondvraag  

Mirjan: Hoe is het ervaren dat groep 1-5 op dezelfde dag op schoolreis is gegaan. Is besproken in 

het team, was een eenmalige actie.  

Alette: Krijgen de mensen die niet voor de klas staan ook een attentie bij meester een juffen 

dag. Tot voorheen niet, maar Alette zal dit op zich nemen.   

Jeroen: Nog even de vraag hoe het zit met het budget wat je hebt voor afscheid cadeau 

meester/juf. Het budget hiervoor is 5 euro p.p.  

Wanneer er een stagiaire in de klas is regelt de meester of juf dit met de kinderen.   

  

12 Sluiting  

Joukje bedankt iedereen voor aanwezigheid en wenst iedereen een fijne zomer.  

Het plan is om volgend jaar weer over te gaan op 4 reguliere vergaderingen en een ALV 

vergadering. De data worden t.z.t. bekend gemaakt.   

  

 


