
 

               

 

Notulen vergadering oudervereniging maandag 5 juli 2021 

Aanwezig: Carolien, Carole, Mirna, Bea, Jan Jelle, Sammy, Marieke, Bianca 

Afwezig: Roxy, Marcella, Jolanda, Erica, Marcel.  

1- Opening 

Carole opent de vergadering. Een kleiner groepje vandaag vanwege een aantal 

afmeldingen.  

 

2- Notulen vorige vergadering (2 juni) 

Alle punten uit het vorige overleg komen nu langs op de agenda.  

 

3- Eindfeest  

Donderdag 15 juli is het eindfeest.  

Per groep zijn er 3 activiteiten.  

Groepen 1 t/m 5: blijven op school. Er worden diverse spelletjes georganiseerd en er 

komt een springkussens en waterspellen. Maandag is nog even overleg, voor wat te 

doen als het geen mooi weer wordt.  

Groepen 6 en 7: gaan naar Marienhoeve. Er wordt maandag nog bekeken of het ook 

binnen kan, dus even afhankelijk van het weer.  

Voor iedereen is er chips en drinken en een ijsje. De invulling kan de leerkracht zelf 

bepalen.  

Aan de ouders is gevraagd iets leuks met de lunch mee te geven.  

De hele dag wordt een feestdag.  

 

4- Afsluiting schooljaar, bedankjes  

Voor de kinderen: IJslolly’s. Alle kinderen krijgen een setje. Groep 8 al eerder, de rest 

van de klassen op 15 juli.   

Voor de docenten: een ontspanningspakketje. Carole vraagt aan Jaqueline een 

berichtje eruit te doen, zodat de leerkrachten het kunnen ophalen.  

 

5- Welkomsttasjes 

Er komen geen tasjes voor alle kinderen, maar dit is echt alleen voor kinderen die 

nieuw komen. Is een welkomsttasje. Hierover is nog contact met Else.  

 

6- Moestuin 

Volgende week is er ook een gesprek over de moestuin. Om dit volgend schooljaar te 

kunnen starten.  



 

7- Jaarafsluiting groep 8 

Dinsdag 13 juli is het feest voor groep 8.  

Het plan is een BBQ.  

Bianca is ermee bezig. Er moet alleen nog boodschappen gedaan worden voor het 

drinken. Verder is het geregeld.  

 

8- MR 

Actie: Mirna stuurt Jolanda nog even een mailtje. (over de plannen voor een 

startfeest).  

 

9- Ouderbijdrage 

We moeten echt de ouderbijdrage omhoog krijgen. Hier moeten we tijdig over 

nadenken. Belangrijk is als we ouders echt kunnen laten zien waarvoor het is.  

Mirna heeft het er met Inge erover gehad.  

Er is geen herinnering uitgegaan.  

Nu is de bijeenkomst online gegaan, niet veel opkomst. Mogelijk kan de bijeenkomst 

volgend jaar weer op school.  

Ook in het welkomsttasje voor nieuwe leerlingen kan een flyer.  

Ook de flyer vertalen naar het Arabisch.  

De flyer ook voorzien van foto’s van de activiteiten.  

Ook een fysieke brief meegeven aan de kinderen, naast de mail.  

Aan het begin van het schooljaar.  

De brief mag er pas uit als de berekening klaar is (en het bedrag voor de 

ouderbijdrage) en dan eerst langs de MR en een avond is geweest.   

Ook het rapport uitdelen.  

Uitzoeken hoe het zit met de privacy.  

Het is niet te doen om te achterhalen wie wel en niet heeft betaald, ook door de 

verschillende achternamen enz.  

Dit punt op de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar.  

 

10- Werkgroepen/ kalender van activiteiten 

In het begin van het nieuwe schooljaar op de eerste vergadering. En dan een 

verdeling maken en invullen/ onderbrengen bij de leden.  

 

11- Werven van nieuwe leden 

Er stoppen nu een paar mensen, of zijn gestopt het afgelopen schooljaar. Niet veel 

nieuwe mensen erbij gekregen. Iets om over na te denken. Om een oproepje te doen 

om nieuwe mensen te werven.  

 

12- Rondvraag 

- Planning voor de vergaderingen van volgend schooljaar maken. Wel fijn als we de 

eerste week van de maand kunnen aanhouden. En dan wisselend op maandag en 

woensdag.  



 

13-  Sluiting 

Iedereen bedankt voor zijn/haar tijd en inbreng. De volgende vergadering is op:  

Maandag 6 september 2021, om 20.00 uur. Vooralsnog gewoon online.  

Dit is ook de eerste vergadering van dit schooljaar.  

 

Actiepunten voor de eerstvolgende vergadering: 

- Jaarplanning vergaderingen maken.  
- Werkgroepen/ indelen activiteiten van het komende schooljaar.  
- Ouderbijdrage.  
- Werven van nieuwe leden van de OV.  

 

 

Fijne zomervakantie! 

 

 


