
Notulen ouderraad vergadering 25 januari 2023 

 

Notulen 

15 maart Randy 

10 mei Jenny 

 

1 Opening 

Aanwezig:  

Carrie, Femke, Nathalie, Jenny, Randy, Talitha, Marius, Lisa, Elisa en Wieke (notulist) 

 

2 Notulen vergadering november zijn goedgekeurd.  

 

3 Mededelingen 

Tijdstip OR vergadering: de volgende vergaderingen gaan we een half uur eerder starten. We beginnen 

om 19.30uur.  

 

OR: Marloes is uit de ouderraad omdat het voor nu niet goed te combineren is. 

School: Lara is ziek thuis, maar komt binnenkort geleidelijk weer aan het werk. Er zijn twee nieuwe 

gymdocenten. Isabel is zwanger en Axel heeft een baby gekregen.  

 

Klassenouders: er lijkt per klas verschillend te worden omgegaan met de taken die bij de klassenouder 

horen en daarnaast zijn de verwachtingen niet altijd duidelijk. We willen dit meer gelijk trekken. Femke 

gaat navragen bij het team wat de leerkrachten verwachten van een klassenouder. Het lijkt ons goed om 

een richtlijn te maken. Het is wenselijk dat iedere ouder in de klassenapp beheerder wordt. Ook wordt het 

idee geopperd dat er aan het begin van het schooljaar een lief en leed potje wordt gemaakt, Ook is het 

wenselijk dat er vaste ouders en een vaste dag voor de luizencontrole is. Daarnaast vragen we ons af 

hoe het wordt gecommuniceerd wanneer er nieuwe leerlingen in de klas zijn zodat deze ouders ook 

worden uitgenodigd voor de appgroep. We willen voorstellen om bij de eerste vergadering van het nieuwe 

schooljaar een moment in te plannen met alle klassenouders om hen te informeren over de taken die 

erbij komen kijken.  

 

4 Evaluatie Sint en Kerst 

Het was een leuke en geslaagde sinterklaasviering. Er waren Pieten van het Stanislas college. Echter 

waren er een paar Pieten die weinig enthousiast overkwamen en weinig initiatief namen. Volgend jaar 

zullen we dit van te voren bespreken zodat de verwachtingen hierin helder zijn. 

De mandarijn in de schoen viel bij sommige kinderen niet helemaal in goede aarde. We zullen nadenken 

over een alternatief. Volgend jaar willen we meer lege dozen om te versieren/ pakjes van te maken. Het 

opruimen was veel werk, meer helpende handjes waren fijn geweest. 

 

Het is opgevallen dat er water ipv limonade moest worden geschonken. De ouderraad is van mening dat 

het feestelijker is om limonade te schenken, ook aangezien dit maar bij een handjevol vieringen per jaar 

is en dit daarmee uitzonderingen zijn.  

 

Veel van de kerstversiering was toe aan vervanging. Er is al wat nieuwe versiering aangeschaft. Er zijn 

nog lichtjes nodig voor 1 boom. Het kerstdiner was een succes. Veel ouders kwamen bij elkaar rond het 

vuur met een drankje. Dit had qua tijd best wat langer mogen duren. Kunnen we de tijd verlengen door 

eerder te beginnen of een kwartier langer door te gaan? Dit zal worden besproken met Dionne. 

 

 

 



5 Planning komende periode 

Carnaval wordt op vrijdag 17 februari gevierd van 13.00-15.00uur. Jenny zal contactpersoon zijn vanuit 

de OR. Die middag kunnen Jenny, Talitha en Lisa (onder voorbehoud) mee helpen. Het idee is om een 

aantal carnavalshoedjes aan te schaffen die we elk jaar kunnen gebruiken voor de leden van de OR die 

met carnaval helpen. En nog wat vlaggetjes aan te schaffen ter versiering.  

 

Nathalie kan wellicht aan grote plastic bakken komen voor het OR hok.  

 

Pasen wordt op woensdag 5 april gevierd. Nathalie zal de boodschappen doen en is contactpersoon. 

Randy, Talitha en Jenny kunnen die dag helpen. 

 

Podiumopbouw: Femke vraagt bij het team na of de thematafel toegevoegde waarde heeft. 

 

Schoolreisje: groep 1-6 gaan op dinsdag 18 april. Groep 7-8 op vrijdag 21 april. Contactpersonen zijn 

Jenny en Talitha. Lisa zal een lijst maken wie van de OR en MR mee willen op schoolreisje. Dit wordt dan 

doorgegeven aan school zodat zij dit kunnen aanvullen met de klassenouders en daarna de andere 

ouders. De bussen en de parken worden door school geregeld. 

We zullen geen koffie meer meenemen op schoolreisje, maar flesjes water voor de ouders/leerkrachten 

die helpen.  

 

Avondvierdaagse: Het is nog niet duidelijk of deze doorgaat dit schooljaar. We zullen dit tijdens de 

volgende vergadering bespreken als er meer bekend is. 

 

Attentie groep 8 cito: Carrie neemt dit op met Dionne. De leerkrachten geven bij de OR aan wanneer er 

een traktatie nodig is. 

 

6 OR reglement 

De draaiboeken van de OR staan momenteel in Teams. Sommige kunnen hier niet makkelijk bijkomen. 

Er wordt nagedacht om dit op een andere manier op te gaan slaan. 

 

7 KvK 

Marius komt bij de volgende vergadering terug op dit punt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


