
Notulen Vergadering Oudervereniging 17 juni 2019  
  

  

1. Opening   

Lianne opent de vergadering en heet iedereen welkom.   

   

2. Verslag vergadering Oudervereniging d.d. 14 januari jl.  

Goedgekeurd  

  

3. mededelingen en ingekomen stukken.   

Geen ingekomen stukken.   

  

4. Mededelingen penningmeester  

Ilona kan nog weinig mededelingen doen over hoe het er financieel voorstaat. De declaraties 

stromen binnen. In de eerste vergadering van volgend schooljaar hierover meer! 
 

5. Evaluatie verschillende commissies   

 Het zomerfeest is goed verlopen. De commissie had gekozen voor kleine groepjes 

kinderen, hulpouders gingen echter samenlopen waardoor de groepen alsnog groot waren. 

Dit was jammer! De weersvoorspellingen waren slecht, gelukkig waren de weersgoden ons 

goedgezind!  

 Ook de sportdag was een succes. Zij hadden helaas iets minder geluk met het weer, 

hierdoor zijn er (in overleg) extra kosten gemaakt. De waterbaan is vervangen voor een 

stormbaan.  De samenwerking met kinderen met een beperking is erg goed bevallen. De 

organisatie van de sportdag voor de jongsten is opgepakt door Nelleke en Ina.  

 Van de opbrengst van de thema-avond zijn 9 chromebooks besteld. In verband met de 

stroomvoorziening heeft het de voorkeur het horeca-gedeelte weer in de hal te doen. De 

vraag wordt gesteld of er komend schooljaar wel weer eten moet worden aangeboden. 

Het levert extra inkomsten op, maar het is lastig hulpouders te vinden. De avond duurde 

ook erg lang, dit omdat er gekozen is alle kavels te veilen aangezien deze zijn ingebracht 

door sponsoren. Er staat een evaluatie op de planning. 

 Lianne komt met het voorstel om het regelen van hulpouders voor het praktisch 

verkeersexamen bij de klassenouders groep 8 neer te leggen. Hier wordt positief op 

gereageerd.  

  

6. Mededelingen Directeur en team   

Nanko bedankt de Oudervereniging voor de inzet van afgelopen schooljaar. Namens het team 

biedt hij ons allen een gebakje aan.  

   

7. Doorkijk volgend schooljaar klassenouders 

Lianne licht de procedure toe voor komend schooljaar. Doelstelling is, om in een combinatiegroep 

een klassenouder van elk leerjaar te plaatsen. 

Er zijn een aantal ouders die aftreden na dit schooljaar. Hier zullen we bij stil staan tijdens de 

eerste vergadering komend schooljaar.  
 

8. Rondvraag  

Ilona: vraagt namens Alette of het onderwijsondersteunend personeel ook een presentje krijgt 

aan het eind van het schooljaar. Hier wordt positief op gereageerd, Alette gaat dit regelen. 

Mirjan: geeft aan waarom een groepsapp erg prettig kan zijn. Lianne gaat de diverse opties die 

hiervoor zijn aan Henk voorleggen.  



  

9. Sluiting  

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

Data van de nieuwe vergadering wordt t.z.t. bekend gemaakt.  


