
 

 
Notulen ouderraad vergadering 9 nov 2022 

 
1. Opening 
Aanwezig: Talitha, Wieke, Jenny, Elisa, Lisa, Sietske, Marius, Randy, Nathalie 
Afwezig: Carrie, Marloes, Femke 
Notulist: Nathalie 
 
2. Goedkeuren notulen sept 2022 
Deze zijn goedgekeurd en staan al op de website 
 
3. Mededelingen 
- Draaiboeken zijn gemaild door Ilse. 
Actie: Femke zet ze in teams 
 
4. Planning komende periode 
- Sint    → loopt 
14 november worden de cadeautjes ingepakt, bijna alles is aanwezig op een enkel groepscadeau 
na. 
Tussendoorpieten, strooigoed en de choco sint voor in de schoen zijn geregeld,  
Acties: 
Nathalie zorgt nog voor een cadeaubon voor de tussendoorpieten en mandarijnen voor in de 
schoen 
Talitha vraag bij Lois na wanneer de schoenen worden gezet en de mandarijnen  nodig zijn. 
Talitha vraagt na of er een Sinterklaas is en wat de vergoeding wordt 
Talitha vraag na wat er op de dag zelf gevraagd wordt van de OR 
Nathalie vraagt aan Dionne of er weer een schenking aan een goed doel wordt gedaan. 
14 november kijken we wat er in huis is en wat er nog nodig is qua versiering. Een ieder kijkt en 
vraagt rond bij bedrijven om grote versiering te krijgen. 
Elisa, Lisa en Talitha kunnen 5 december helpen 
- Advent → regelt Carrie 
Femke, wat is de invulling van de viering en wordt er nog iets vanuit de OR verwacht? 
Antwoord Femke: de adventskransen klaarleggen in alle groepen en de kaarsjes controleren of ze 
nog werken 
- Kerst  
7 december wordt alles wat er in de dozen zit uitgezocht en versierd door Wieke, Talitha, Lisa, 
Elisa en Nathalie. Wat er niet meer nodig is wordt aan de klassen geschonken of weggegooid.  
Actie: Lisa gaat bij de prijsmepper op zoek naar schoorstenen voor de versiering in de 
decembermaand. 
Tijdens het kerstdiner zal de kerstversiering worden opgeruimd. 
Femke: Wat wordt er verwacht van de OR tijdens het kerstdiner? Wordt er weer een borrel met 
een vuurkorf georganiseerd door de OR? Wie zit er in de kerstorganisatie? 
Antwoord Femke: 

- Kerstversiering ophangen in de school. 

- Tijdens kerstdiner limonade verzorgen. Kan ook gewoon een kan, limonade en bekertjes 
klaarzetten zijn. Kan evt. 's middags ook al. 

- Voor het kerstdiner lampjes buiten ophangen, schoolplein beetje gezellig verlichten. 

- Tijdens en na het kerstdiner, glühwein, warme chocolademelk, vuurkorf 
 
- Carnaval 
Femke: is het Zootje nog gewenst en zo ja zijn er voorwaarden? Lisa heeft contact met het Zootje 
en kan de schakel tussen school en hen zijn. Wat wordt er verwacht van de OR deze dag? 



Antwoord Femke: Zonder drank is het altijd leuk. We hebben vaak genoeg meegemaakt dat ze 
lallend in de aula zaten met biertjes in hun handen... Ook is sommige kleding wat aan de korte 
kant, denkende aan de ooghoogte van kleuters die erachteraan hossen...  Verder is er geen 
Carnavalscommisie voor dit jaar gevormd, dus hier ga ik nog even verder achteraan. 
 
5. Hoe verloopt de samenwerking met de klassenouders en de luizencontrole? 
- in elke klas loopt het anders mbt de klassenouders. 
Actie: Lisa verzamelt tips en tops mbt de klassenouders. Te denken valt aan een taakomschrijving 
en/of draaiboek. Een info avond aan het begin van het jaar. Ook wordt de feedback van de 
leerkrachten hierin meegenomen. 
-mbt het luizenpluizen; voor veel ouders is het nieuw en het was niet duidelijk wat er werd 
verwacht en waar de spullen stonden. Elke klas is inmiddels op gang. 
Femke: halen we alle luizen er uit zoals hiervoor is gedaan of constateren de pluizers en laten ze 
ze zitten? 
Antwoord Femke: de luizen mogen blijven zitten, dat mogen de ouders zelf thuis doen. Wel een 
knot erin zou fijn zijn bij lange haren. 
 
6. OR reglement 
Deze is nagekeken en bijgeschaafd. Hij kan op de website. Wel moet nagedacht worden over een 
eventuele nieuwe voorzitter. 
Actie: Marius zal hem op de website laten plaatsen. 
 
7. Inschrijving bij de KvK? 
Marius geeft aan dat een registratie bij de KvK voor formaliteit zorgt en ons evt kan beschermen 
indien er iets gebeurt wat ons als OR evt aangerekend kan worden. 
De vraag is of we niet met een VOG en vrijwilligersverklaring ook zijn gedekt onder de laurentius 
stichting. 
Actie: Marius gaat dit verder onderzoeken 
 
8. Financieel 
Uit de jaarvergadering: 
- Punt volgende OR vergadering: hoe/wat qua betaling van het schoolreisje. 
Note: de schoolreizen qua tijd zo lang mogelijk maken zodat de gehele dag en het geld 
wordt benut. 
- MR heeft een vraag over het spaargeld. Er is €5000,- naar het schoolplein 
  gegaan en zij willen weten hoe er tot dit besluit is gekomen. Hier had niemand 
  eigenlijk een duidelijk antwoord op. Het wordt nog nagevraagd. 
Femke: is er inmiddels al iets duidelijk wat een mooie bestemming van het geld is? 
Antwoord Femke: zij komen a.s. vrijdag bij elkaar 
- Hoe om te gaan met de inflatie?  
Hier is nog geen antwoord op. 
 
9. Aanschaffen vaste kunststof bekers 
Er zullen plastic bekers worden aangeschaft bij de Ikea voor het uitdelen va drinken aan de 
kinderen. 
Daarnaast wordt er gekeken naar wasteiltjes en goede droogdoeken 
Acties: 
Talitha haalt de bekers,  
Lisa en Talitha zullen ze in de houten trays passen 
Lisa gaat achter goed drogende droogdoeken aan 
 
WVTTK 
Marius: zou graag iets met de week van het geld in maart 2023 willen doen. Er zijn lespakketten 
beschikbaar. Hij neemt zelf contact met Dionne op over dit onderwerp. 


