
Ouderraad vergadering 
 
Datum: 8 november 2021 
Aanwezig: Joyce, Sandra, Petra, Els, Karen en Angela (deels). 
Notulist: Karen 
 
1. Opening: 
Sandra opent de vergadering om 20.40 uur. 
 
2. Vorige notulen: 
- Notulen van de vorige keer staan online op de website. 
 
3. Mededelingen team/directie: 
- Ilse is bevallen van zoontje Sil. Er wordt voor een cadeautje gezorgd. 
- Xandra gaat stoppen. Er wordt voor een cadeautje gezorgd. 
 
4. Financiën: 
- Het systeem werkt. De facturen zijn verstuurd.  
- Ouderbijdrage voor een heel schooljaar is 16 euro voor 1 kind en 27,50 euro voor 2 of meer 

kinderen. 
- Alle nieuwe leerlingen die na 1 oktober tot 1 april instromen is de ouderbijdrage 8 euro. De 

factuur voor de instromers zal begin april naar ouders verstuurd worden. 
- Instromers na 1 april betalen geen ouderbijdrage meer voor het betreffende schooljaar. 
- De kascontrole moet dit kalenderjaar nog gedaan worden. 
- Opbrengst rabo clubkas zijn nog niet bekend. 
- Surprise geld is geregeld. 
 
5. Activiteiten: 
Schoolfotograaf: 
- Imca is voor dit schooljaar nog vastgelegd. Datum moet even nagekeken worden. 
- We hebben een offerte opgevraagd bij een ander fotograaf. De voor- en nadelen vergeleken met 

de huidige fotograaf. We hebben ervoor gekozen om niet van fotograaf te wisselen. 
 
Sinterklaas: 
- De hulp voor sinterklaas was snel geregeld. 
- Van Jan Linders is bekend dat zij wel eens korting geven voor schoolse activiteiten (zoals bijv. 

mandarijnen). Dit wordt doorgegeven aan de sinterklaas commissie, zodat de ouders die het 
regelen hier rekening mee kunnen houden. 

 
Klimopshow / kaartverkoop: 
- De klimop show is de vervanging van het voorprogramma en wordt twee avonden gegeven. 

Einde schooljaar is de musical van groep 8 
- De klimop show wordt betaald door school, zodat er niet voor de kaartjes betaald hoeft te 

worden. 
- De kei heeft 350 plaatsen terug beschikking. 
- Komende teamvergadering staat de kerstshow op de agenda en worden de verdere ins en outs 

besproken. Hierna volgt een terugkoppeling naar de ouderraad. 
 
6. Thema-avond 



- Diana Smits geeft de lezingen niet meer. Ze heeft wel een aantal suggesties van collega's 
doorgegeven. Angela is hierover nog in contact met Diana, want ze geeft nog wel lezingen voor 
professionals. Als er al iets gepland kan worden dan is ze pas vanaf mei beschikbaar. 

- Nieuwe idee; CJG uitnodigen, naweeën van corona en de impact die het op kinderen heeft. Tips 
voor thuis. School gaat het CJG benaderen. 

- Binnen het team zullen ideeen opgehaald worden. 
- Thema executieve functies evt doorschuiven naar volgend jaar. 
 
7. Rondvraag: 
- Geen rondvraag. 
 
8. Sluiting: 
Sandra sluit de vergadering om 22.05 uur. 
 


