
NOTULEN  Vergadering Oudervereniging d.d. 31-08-2018

Aanwezig: Lisette, Katja, Cindy, Daniella, Maud, Kim, Marijke, Anita, Mignon, Natasja, Meike, 
Ismene, Dion en Hanneke

Afgemeld: Trinette, Marie-Louise, Marloes, Chantal, Nicole, Ilse en Anne Rienk

Notulist: Hanneke

Agendapunt Toelichting

1. Opening Meike opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Kennismaking
klassenouders

Iedereen stelt zich voor.

3. Mededelingen
DB

Er zijn geen mededelingen.

4. Mededelingen
Dion

Er zijn geen mededelingen.

5. Afspraken
klassenouders

De info brief Klassenouders in het kort heeft iedereen ontvangen. 
Er is een groepsapp vanuit de OV, waarin alleen praktische zaken 
besproken/gevraagd worden. Het verzoek van Meike om als er hulp 
gevraagd wordt alleen te reageren als je kunt en het liefst persoonlijk 
naar de persoon die de vraag heeft gesteld. De nieuwe klassenouders die 
aanwezig zijn op de vergadering geven toestemming om toegevoegd te 
worden tot deze app. 

Er is een foto-protocol op school. Als er activiteiten zijn op school, gelieve 
geen foto’s te maken. Er wordt per activiteit een fotograaf op school 
aangewezen, die de foto’s maakt. Deze foto’s worden gepubliceerd.

6. 
Activiteitenschema 
klassenouders

Er is een vrijwillige ouderbijdrage, daar worden o.a. alle activiteiten die 
vanuit de Oudervereniging georganiseerd worden van betaald. 

De activiteitenlijst wordt doorgenomen. Sportdag is rond qua 
commissieleden. De Kinderboekenweek commissie hebben hun eerste 
overleg al gehad, deze commissie wordt nog uitgebreid met 1 
klassenouder. 

Er is een nieuwe activiteit dit jaar en dat is de herfstmarkt. De 
herfstmarkt is op 10 oktober en is ipv de lentemarkt. 11 Oktober bestaat 
ZieZo 30 jaar, dus de herfstmarkt zal in het teken staan van het 30 jarig 
bestaan. 

Vorig jaar is er wat geschoven in de activiteiten, omdat leerkrachtendag, 
koningsdag, avondvierdaagse en sportdag te dicht op elkaar zaten. 
Vandaar sportdag aan het begin van het schooljaar en is leerkrachtendag 
en koningsdag gekoppeld.



6. 
Activiteitenschema 
klassenouders

Het aanspreekpersoon bij de activiteiten stuurt het draaiboek ook door 
naar de peutergroep. 

Sint en Kerst zijn grote activiteiten, het advies is om alleen sint of kerst 
te kiezen. 
Met Sinterklaas, Kerst en Carnaval help je mee met versieren of met 
opruimen. Kun je niet, dan probeer je iemand anders te regelen en zijn 
we met zijn allen zo klaar. 
Katja geeft aan dat ze het fijn vind om wat verder van tevoren te weten 
wanneer het versieren/opruimen is. 
Er ligt al een draaiboek voor de activiteiten. De leerkracht nodigt je uit 
voor de 1e vergadering, die wordt gezamenlijk ingepland wanneer de 
meeste mensen kunnen 
De activiteiten hoeven niet elk jaar nog mooier of groter aanpakt te 
worden, nieuwe ideeën zijn welkom, maar goed is goed. 

Aanspreekpunt: nieuwe klassenouders zullen niet gelijk als aanspreekpunt 
ingedeeld worden bij activiteiten. Het aanspreekpunt beheert het budget, 
verstuurd het draaiboek en zorgt er voor dat het onkostenformulier en de 
bonnetjes bij Lottie (penningmeester) ingeleverd worden. 
Natasja geeft aan dat ze het veel werk vond vorig jaar bij Sinterklaas om 
de financiën bij te houden, omdat dit een activiteit is waar je van veel 
mensen inclusief alle leerkrachten bonnetjes krijgt. Ismène heeft het idee 
om een debetkaart aan te schaffen.  
Actie Meike/Lottie: informatie navragen over de werking van de 
debetkaart en of bruikbaar is voor de oudervereniging. 
Voor een grote commissie is het ook een idee om 1 persoon de financiën 
bij te laten houden en 1 persoon de financiën van de leerkrachten bij te 
houden, zodat het niet op 1 persoon aankomt. 

Katja: er wordt vaak om een gezonde traktatie gevraagd, maar bij de 
leerkrachtendag krijgen de kinderen cake en snoep. 
Dion zegt dat er bij de activiteiten rekening gehouden wordt om 
gezondere traktaties aan te bieden, maar dat de leerkrachtendag een 
feestdag is waarbij er cake en snoep mag, want dan is het feest. 
Meike: er kan vanuit de oudercommissie wel de insteek gemaakt worden 
om gezondere traktaties te geven tijdens activiteiten of een gezonder 
alternatief aan te bieden.

8. 
Kennismakingsavo
nd klassenouders.

Er is een kennismakingsavond/gezellig avondje op woensdag 10 oktober 
van 19.30 uur tot ongeveer 21.00 uur. De locatie volgt nog.  
Iedereen is van harte uitgenodigd!

9. Rondvraag Niemand heeft iets voor de rondvraag.

10. Sluiting Meike dankt allen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering om 9.40 
uur.

Agendapunt Toelichting


