
Notulen Ouderraad vergadering dd 15 september 2022 

Aanwezig: Nicole(1/2  A), Frouktje( 1/ 2 B), Debbie(3A), Bernadette (3B), Ap (4), Yvonne en Eva(5), 

Marije en Ashley( 6a), Melanie( 6B), Rita( 7), Miranda (8 en vz) Esmeralda(inkoop), Ronny(school) 

Agenda: 

1. Opening 

2. Verwachtingen OR/ contactouder dit schooljaar. 

3. Kinderboekenweek( 5 t/m 16 oktober) 

4. Dag v/d Leerkrachten 

5. Sinterklaas 

6. Schoolreis groep 1/ 2 

7. Schoolreis groep 3 t/m 7 

Kamp groep 8 

8. Schoolbieb 

9. Schoolfruit 

10. Rondvraag 

 

1. Opening.                                                                                                                                           

Voorstelrondje gedaan.  

 

2. Verwachtingen OR/ contactouder dit schooljaar.  

We hanteren het protocol contactouder wat we vorig jaar samen opgesteld hebben. 

Aandachtspunten voor iedereen zijn:  

- Bij alle vergaderingen aanwezig zijn(minstens 80%)  

- Geen appgroepen o.i.d.  Alle berichten/ info gaan via Social Schools.  

 

• Bij vragen/ onduidelijkheden/ klachten naar Ronny  

 

3. Kinderboekenweek.  

De Kinderboekenweek is van 5 t/m 16 oktober. Thema is Gi-Ga Groen dier en natuur. Er is 

een pakket aanwezig die in deze week gebruikt kan worden.   

Afgelopen jaren weinig kunnen doen i.v.m. de Corona.  

Maar nu mogen we weer activiteiten ed. organiseren.  

Daar de school de leerkrachten niet kan verplichten om in de avonden aanwezig te zijn op 

school  zal er geen projectavond zijn.    

 -      Wel is er een gelegenheid dat de kinderen met hun klas hun werk van de    

        Kinderboekenweek kunnen presenteren aan de ouders. Het voorstel vanuit de OR  is om   

        het op vrijdagochtend 16 oktober te doen tussen 8.30- 9.30 uur.  

- Ronny zal de Kleine Kapitein benaderen met de vraag of zij een verkoop in de 

Kinderboekenweek willen doen in / voor onze school.  

- Hal versieren: dinsdagmiddag 4 oktober 14.30. Omdat het na schooltijd is mogen de 

kinderen erbij aanwezig zijn.  

 

4. Dag van de leerkrachten. 

Vorig jaar mochten we vanuit het schoolbudget iets organiseren voor deze dag. Dat mag niet 

meer, mag nog wel stichting breed. Afgesproken het klein te houden, ook gezien de drukke 



periode rondom de Kinderboekenweek. Er worden 2 taarten gebakken en die worden voor 

de leerkrachten in de lerarenkamer gezet. Marije en Esmeralda gaan de taarten bakken.  

 

5. Sinterklaas  

Het duurt nog even maar alvast de 1e voorbereidingen voor dit feest.  

- Hal versieren woensdag 16 november( Sint komt 12 november al aan maar daarvoor de 

hal versieren vinden we te vroeg)  

- We hebben groen licht voor het kopen van de cadeautjes  

- De Sint van vorig jaar is gevraagd of hij dit jaar ook weer Sint wil zijn. 

-  De pietjes van vorig jaar zijn ook dit jaar weer de pietjes  

- Aan ieder de vraag om na te denken voor iets ludieks/ grappigs wat we kunnen doen in 

de trend van Sint om kinderen/ ouders mee te verrassen( vorig jaar hadden we een 

geweldig filmpje gemaakt). 

 

Ouderbijdrage:  

Wel zijn we afhankelijk van de ouderbijdrage. Gezien de ‘vrijheid’ die is er is om het te 

betalen en met de prijzen van nu. De kosten zullen hoger zijn voor alles en de inkomsten ws 

lager omdat niet iedereen de ouderbijdrage meer kan betalen. School mag maar 1x om de 

ouderbijdrage vragen.  

Daarom het volgende afgesproken:  

- Vanuit de ouderraad gaat er een bericht naar de ouders met daarin wat wij het komend 

jaar willen doen/ nodig hebben qua ouderbijdrage  met de kinderen qua activiteiten ed.  

- Daarna komt de brief vanuit Ronny/ school met de vraag om de ouderbijdrage te 

betalen.  

- Na enkele maanden kunnen we evt. activiteiten organiseren (bv sponsorloop oid) om 

geld binnen te halen voor de activiteiten. 

 Voor ons de kunst om goed te kijken om de kosten zo laag mogelijk te houden van de 

activiteiten zodat we toch zoveel mogelijk activiteiten kunnen organiseren.  

6. Schoolreis Groep 1/ 2  

De kleuters gaan 29 september naar Natuurspeeltuin de Speeldernis in Rotterdam.  

Buzz 010 zal de kinderen met de bus vervoeren. Alles is verder geregeld.  

 

7. Schoolreis/ kamp groep 3 t/m 7  

Dit jaar gaan de kinderen weer op ’kamp’.  

Sander en Esmeralda hebben een locatie bekeken in Vlaardingen bij natuurgebied 

Broekpolder. Dit ‘kamphuis’ is prima geschikt voor onze kinderen.  

Groep 3 en 4 gaan 1 dag, en gaan na het eten weer naar huis.  

Groep 5,6 en 7 zullen daar wel een nacht blijven slapen.  

Verdere info volgt nog maar dat de kinderen op kamp gaan staat vast.  

 

Kamp groep 8:   

Groep 8 zal apart op kamp gaan , Sander is bezig met de locatie, wordt vervolgd.  

 

8. Schoolbieb  

Zijn weer gestart, loopt goed. Valt ons wel op dat het een stuk rustiger is als vorig jaar. Dit is 

een goed teken. Kinderen worden er nu op aangestuurd om hun boek uit te lezen. Wel zullen 

we nog de openingsdagen in de bieb ophangen zodat het voor iedereen inzichtelijk is.  



9. Schoolfruit.  

Dit loopt goed. Er komen altijd wel wat ouders binnen druppelen om te helpen bij het 

verdelen/ snijden van het fruit. Zoals we nu waarnemen vinden de kinderen het fruit lekker. 

De kwaliteit van het fruit is erg goed. Er is ruim fruit aanwezig om te voorkomen dat de 

kinderen te kort komen.  

Aandachtspunten voor de fruit is:  

- De leerkrachten hier 1 lijn in trekken. Bij de een is het zo op en mogen de kinderen alles 

opeten en bij de andere leerkracht maar 1 stukje en blijft er over.  

- De vraag aan de leerkrachten om de bakken af te wassen en in de lerarenkamer te zetten 

zodat de fruitmoeders/ vaders om half 9 direct aan de slag kunnen en enthousiast blijven 

om het te doen. ( vieze schalen ontmoedigd om fruit te verdelen/ snijden).  

- M.b.t. afval v/ d Fruit, voor nu afgesproken dat Eva en Yvon dit meenemen voor de 

dieren. In de toekomst kunnen we kijken of we dit breder kunnen trekken. 

 

10. Rondvraag 

Melanie: Wanneer komt de schoolfotograaf? Die komt 1 en 2 november Yvon doet de 

organisatie  

 

 

 

nr Wat  Wie  klaar  

1. Terugkoppeling ideeën Kinderboekenweek naar Sander  Miranda  

2. Contact Kleine Kapitein mogelijkheden verkoop  Ronny   

3. Hulpouders vragen voor versieren hal , 4 oktober Allen  
4. Taart bakken dag v/ d leerkracht , 5 oktober  Marije  

Esmeralda 
 

5. Keuzemogelijkheden cadeautjes Sint doorgeven aan ons  Esmeralda  
6. Gekozen cadeautjes doorgeven aan Esmeralda  Allen   

7. Cadeautjes bestellen  Esmeralda  

8. Hulpouders vragen voor versieren hal, 16 november  Allen   
9. Sint vragen  Miranda  X 

10. Pietjes vragen  Frouktje  X 

11. Brief maken activiteiten ouderraad ouders  Frouktje   

12. Jan vragen voor A3 met biebdagen Miranda  

13. Terugkoppeling punten schoolfruit naar leerkrachten  Ronny  

14 Lijst ouderraad social schools bijwerken  Miranda 
Ronny 

X 

    

    

    

    

 

 


