
Notulen OR vergadering van woensdag 03 oktober 2018 20:15 uur 

aanwezig Marieke (voorz.) – Astrid – Anick – Ellis (secr) – Lotte (penningmeester) - Bernadette – 
Marieke - Jitte (teamlid school) 

afwezig Daniel 

 

Agendapunt Bespreekpunt of Besluit Actie door 

1. Opening • Welkom nieuwe OR leden! 
o Menno Hopman  

Tel 06-46320025 
Email mennohopman@hotmail.com 

o Marion Tax 
Tel 06-31042642 
Email p.scheepers68@gmail.com 

 

2. Actiepunten Naar aanleiding van vorig verslag en overige zaken: 
• Daniel heeft Menno en Marion toegevoegd aan de OR app groep, 

Bernadette zorgt voor toegang dropbox 
• Bij KvK navragen of we van elk OR lid een paspoortkopie en KvK 

inschrijving nodig hebben – zo ja dan deze regelen voor marion 
en Menno. Ook wijzigen voorzitter 

• We hebben Jet nog niet officieel bedankt voor haar bijdrage 
afgelopen jaren, we nodigen haar uit voor de BBQ en bedanken 
dan uitvoerig! 

• Vast agendapunt voor leerlingenraad toevoegen? Niet nodig. 
• Voorstel nieuwe formule schoolreisje zoals beschreven door 

Lotte, Marieke en Jet is akkoord en gedeeld met team. 
• Leidraad contactouders is klaar, staat in dropbox. Anick wacht nog 

op contactouders van groep 3 en 7 dan kan de leidraad 
uitgestuurd worden. Foto’s contactouders onderbouw per klas 
aan de muur/raam van betreffende klas – nog niet alle fotos zijn 
binnen 

• Vergaderingen volgend jaar weer op woensdag, frequentie is ook 
ok, Ellis voorstel maken voor nieuwe vergaderdata – zijn akkoord 
(zie bijgevoegd) 

• Overzicht voor hulpouders ook op website school. OR presentatie 
ook? Ellis overlegt met Lonneke 

• Nieuwe foto OR maken begin schooljaar – groepsfoto vervangen 
door individuele fotos zoals in OR presentatie – fotos nog te 
ontvangen van Marion en Menno 

• Suzanne vragen hoe we dit jaar kerst organiseren, weer in kerk?  
regelt zij ook weer het kerstkoortje? 

• 10 oktober fietsparcours voor groep 1-4 – gaat via Parro nog een 
oproep uit voor hulpouders 

• Goed idee om voor hogere groepen een vrachtwagen te regelen 
ivm dode hoek laten zien 

• Carnaval versieren Lotte en Marieke 18feb – hulpouders 
informeren verandering datum 
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3. Terugblik 
Schoolreisjes 
najaar 2018 

• Evaluatie is komende week gepland met Lonneke, Jacqueline, 
Bram en Suzanne 

o Volgend jaar waarschijnlijk minder kinderen dus aantal 
voor in de bus dan minder ene probleem 

o Moment voor kleuters begin schooljaar minder handig – 
die aan het eind van het jaar op schoolreisje laten gaan? 

o Indeling ouders over auto’s kon eventueel eerder 
duidelijk gemaakt worden. 

 
 

4. Terugblik 
ouderinfo 
avond 

• Goed verlopen 
• Voorbeeld app voor groep voorstellen, daarna per activiteit al 

direct een app groep aanmaken (ff afstemmen wie per activiteit) 

 
Ellis 

5. 
Boekenmarkt 

• 11 oktober 
• Ellis, Anick en Marion zoeken de boeken uit en zetten tafels klaar. 

Astrid kan vanaf half twee ook helpen. 
• Susan vd Burgt sluit om drie uur aan ivm verkopen koek en 

koffie/thee. Anick vraagt Pleun nog om te helpen. 
• Anick regelt koffie, thee, roerstaafjes, melk en suiker 

(prullenbakje theezakjes?) 
• Ellis regelt koek, cake, limonade (jerrycans/bekertjes) – Jet heeft 

hoeveelheden doorgegeven 
• Leraren helpen mee opruimen 
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6. Sint 
Maarten 

• Annemiek zou vergunning gaan gaan vragen komende week. Ook 
zoeken ze contact met Aloys om dienst af te stemmen. 

• Donderdag 25 oktober afspreken met Astrid na schooltijd om 
draaiboek door te nemen 

• Kraam Hermanussen is geregeld (biertafels liggen onder het 
podium) 

• Werkverdeling voorbereidende activiteiten is gemaakt tussen 
Ellis, Astrid en Marion. 

o Ellis regelt kraam, boodschappen en kadootjes 
o Astrid regelt mantel en sint maarten+paard+tekst 

ZE+vuurstokers (deze mannen vragen hoe het beste hout 
te regelen) 

▪ Indien Saskia bezwaar heeft weet Anick mogelijk 
een vervanger+paard 

o Marion informeert Aloys en koster 
o Astrid en Marion brengen briefjes rond bij bewoners 

route 
• Astrid vraagt Cees weer om voorop te rijden  
• Jitte en Annemiek zorgen voor voldoende afstand paard en stoet 
• Graag weer verlichting van Carolien 
• Astrid en Bernadette warmen de chocomel op 
• Voorstel aankoop thermoskannen in de groep, indien akkoord 

aanschaffen als vervanging voor de twee grote 
warmhoudapparaten  

• Marion, Ellis en Carolien bouwen kraam op. Ellis, Marion, Dorien 
en Astrid schenken chocomel plus koekjes 

• Labels in de kerk op de banken voor de groepen 
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7. Schoolplein • Valdemping gaat Stichting Condor betalen maar moeten we zelf 
regelen. Mario levert offerte en gaat afgraven en nieuwe 
snippers (winterversie) regelen. Ook wordt de speelplek 
vergroot en wordt afgescheiden van het plein d.m.v. een rij 
stammetjes. 

o Datum is nog niet zeker, herfstvakantie zijn Carolien en 
Lonneke er allebei niet.  

o Het bijhouden van de eventuele verversing van de 
snippers om de 2 a 3 jaar betaald de stichting niet. Dit 
kan deels op de schoolbegroting 

• Carolien zoekt contact met Joep Peters ivm de eik van de 
brandweer voor het schoolplein 

• Bernadette geeft aan dat er subsidie aankomt voor vergroening 
schoolpleinen vanuit de provincie, zij zal haar oren open houden. 

• Astrid heeft ingang bij Gelderlander voor een stukje mbt nieuwe 
schoolplein (kindertekeningen eventueel toevoegen maar niet 
de kindernamen erbij) 

• Het nieuwe schaduwdoek dat door KION betaald is, is niet goed 
opgehangen, bij regen blijft er een plas water in staan – 
doorgeven aan Lonneke – is gebeurd 

• Uitwerken plan voor onderhoud – bijdrage kinderen en 
hulpouders, ook tekst voor ZE 

Carolien 
 
 
 
 
 
 
Carolien 
 
Bernadette 
 
Astrid 
 
 
 
 
 
Astrid/Carolien 

8. Financiën  • Leerlingenraad na de vakantie vragen wat ze graag voor het 
schoolplein aangeschaft willen hebben – Lotte heeft briefje in de 
leerlingenraad bus gedaan maar nog geen reactie gekregen 
(kijken ze wel in de bus?) Lonneke geeft aan: ze kijken zeker, maar 
de meningen zin verdeeld en er is een wisseling van de wacht. 

• Wat is er nog over van schoolpleinbudget? 1400 euro 
• Jaarrekening heeft Monique Hopman gemaakt  
• Van de 177 ouders moeten er nog 48 betalen voor school en 

fruitgeld 
• Marieke en Marion doen binnenkort de kascontrole 

Lotte 
 
 

9. Verdeling 
activiteiten  

Zie onder (los overzicht in dropbox nog aan te passen) Ellis 

Rondvraag • De eindredactie van de ZE kan beter, in de oktober editie is 
concept gele tekst blijven staan en er staan vaak nog spelfouten 
in. Doorgeven aan Anita/Lonneke 

• OR vraagt zich af of nieuwe camera’s goed werken (is het beeld 
goed?) en hoe lang de beelden bewaard blijven. Het beeld is goed 
en de duur voor het bewaren van de beelden kan de school zelf 
instellen. 

• Opmerkingen vanuit team: 
o Parro loopt goed, enkele ouders nog aan te melden 
o Lonneke in contact met gemeente m.b.t. toegang 

schoolplein in relatie tot vernielingen 
o De appels zijn dit jaar wvrij groot, Wagenberg doet haar 

best de kleinste uit te zoeken voor school 
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Afsluiting en 
nieuwe datum  

Volgende vergadering 21 November (o.a. Sint en Kerst, teamlid 
Suzanne of Janneke) – Locatie Kruiskamp 1 (bij Marieke) 

 
 

 

Datum Teamlid Onderwerpen 

woe 21 nov 2018 Janneke, Susanne o.a. Sint en Kerst 

woe 23 jan 2018 Bram o.a. Carnaval 

woe 27 mrt 2019 Evelyn o.a. Koningsspelen 

woe 8 mei 2019 ? o.a. Fietsexamen, Musical  

woe 19 juni 2018 - o.a. Evaluatie 

 

Activiteit Teamlid OR trekker  

St. Maarten Jitte en Annemiek Astrid en Ellis en Marion 

Kinderboekenweek Jacqueline  Anick en Ellis en Marion 

Lichtbrigade en Fietsexamen  

 
- Carolien, Astrid en Bernadette 

Versieren voor Sint en Kerst - Carolien en Anick 

Sintviering Hilde, Janneke en Denise Carolien en Anick 

Kerstviering Susanne en Evelyn Lotte, Astrid en  

Marieke, Menno 

Versieren voor Carnaval - Marieke en Lotte 

Carnavalsfeest Evelyn, Jitte en Bram Anick, Marieke, Menno 

Koningsdag Evelyn, Susanne en Bram Bernadette, Daniel en Ellis 

Sponsorloop Janneke Lotte en Anick 



Schoolreis Lonneke Lotte en Marieke 

Schoolplein Lonneke Carolien en Menno, Daniel 

Bedankje eind schooljaar en  

cadeautje kids na musical 

- Marieke en Ellis 

 

 


