
 

Ouderraad vergadering 

Datum:  7 februari 2022 online 

Aanwezig:  Sandra, Els, Joyce, Petra, Karen en Cindy 

Notulist:  Cindy 

1. Opening:  

Sandra opent om 19.32 de vergadering 

 

2. Opmerkingen vorige notulen: 

Petra: is de concept notulen van de vorige keer de definitieve notulen? Aanvulling op punt 4: 

De ouderbijdrage is 16 euro bij 1 kind op school, 27.50 euro voor 2 of meer kinderen op 

school. Karen past de notulen aan en mailt deze door. 

 

3. Mededelingen team/directie: 

• Jessica is zwanger. Ze kan het schooljaar net (niet?) afmaken. 

• Hanne vertrekt vanaf de carnavalsvakantie naar Curaçao, na de zomervakantie komt 

ze weer terug op de Klimop. 

• Desiree wordt geopereerd, hopelijk is zij na de meivakantie weer terug. 

• Sanneloes vervangt Desiree.  

• Ilse komt terug van zwangerschapsverlof. 

• Sollicitaties voor nieuwe leerkrachten zijn lastig. Gelukkig was er veel flexibiliteit 

binnen het team en is het intern opgelost. 

• Afgelopen weken zijn er veel Corona gevallen binnen het team en de leerlingen 

geweest, is goed opgelost.  

• Er wordt hard gewerkt aan het nieuwe leerplein. De keuken in de aula is gesloopt, er 

komt een nieuw vloer, de muren worden gewit, er komt een muur met mos en een 

boom. De schoolbibliotheek zal ook een plekje krijgen in het nieuwe leerplein. 

 

4. Financiën: 

• Kascontrole is gedaan. Opmerking: de kamplocatie is betaald van de rekening, de 

rest is op verzoek van de leerkrachten contant meegegeven, maar er is niet overal 

een bonnetje van. Dit moet eigenlijk wel! Indien een bonnetje niet mogelijk is, moet 

er wel doorgegeven worden waar het geld aan uitgegeven is. 

• Kascontrole is verder goed gegaan. 

• Volgend jaar moet er 1 nieuwe ouder gevraagd worden voor de kascontrole. 

• Er staan nog 3 facturen open, Angela gaat deze ouders persoonlijk benaderen. 

• Betalen ouderportaal via wiscollect: veel ouders vonden het makkelijk om zo te 

betalen, enkele ouders waren argwanend. Uiteindelijk is het goed gegaan. De 



rekeningen moeten wel samen met een leerkracht gemaakt worden omdat er 

gekeken moet worden welke kinderen bij 1 gezin horen i.v.m. 1 rekening per gezin. 

• Nu is er 1 herinnering verstuurd. Na deze herinnering zijn er nog veel betalingen 

binnen gekomen. Volgende keer 2 herinneringen sturen. Wel opletten dat de 

herinnering pas verstuurd wordt als de betalingstermijn verstreken is. 

• Uitgave Rabo clubkas 2020: er is nog een gedeelte over omdat de belijning van het 

schoolplein minder duur was dan begroot (en dit is ook betaald als klassencadeau 

van sinterklaas). Met het nieuwe leerplein moet ook de geluidsinstallatie vervangen 

worden. Dit zou een mooi doel zijn. Joyce gaat dit overleggen met Angela. 

• Er is een enquête van de Jumbo binnen gekomen over kopen op rekening voor de 

school. Petra heeft deze ingevuld en aangegeven dat maar weinig medewerkers op 

de hoogte zijn van deze mogelijkheid en dat er door een andere supermarkt korting 

gegeven wordt. 

 

5. Activiteiten: 

• Carnaval: boodschappen halen wordt meegenomen in de ouderhulplijst. 

• Woensdag 25 mei wordt het nieuwe leerplein geopend. Er komt een 

kijkmiddag/avond voor ouders. 

• Dit jaar bestaat de Klimop 35 jaar. Hier wordt een feest voor georganiseerd. 

Gevraagd wordt of de ouderraad wil meedenken over ideeën. 

• 16 maart is de inloopochtend voor nieuwe ouders. Petra en Cindy (va. 9.45 u) 

kunnen helpen. 

• 9 maart is de inloopavond voor nieuwe ouders. Karen en Els kunnen helpen. 

• Els regelt bloemen, Joyce laat weten hoeveel. 

 

6. Schoolfotograaf: 

• Donderdag 12 en vrijdag 13 mei. Graag 2 ouders als hulp. 

• Hulp donderdag 12 mei: Sandra, middag Karen. Hulp vrijdag 13 mei: ?? 

 

7.  Nieuwe data Bag2School: 

• 19 mei en 3 november. Joyce regelt een tijdige aankondiging in de schoolinfo. 

 

8. Rondvraag: 

• Els: het was vreemd dat de vacature voor nieuwe leerkracht groep 7 op Facebook 

stond voordat het op school bekend was gemaakt. Reactie Joyce: dit was een 

communicatie fout. Het bestuur had de vacature te vroeg gepost. Er is 

terugkoppeling geweest en er zijn excuses gemaakt. Dit is teruggekoppeld aan de 

ouders van groep 7, dit had misschien school-breed moeten gebeuren. 

• Els: heeft wat geluiden opgevangen over ontevredenheid onder ouders over de 

communicatie in het algemeen. Reactie Joyce: het team staat open voor feedback, 

ontevreden ouders doorverwijzen naar de leerkracht en/of de directrice. 

• Karen: misschien een tevredenheidsonderzoek naar ouders sturen? Dit wordt 

regelmatig gedaan. 

• Karen: de 1e algemene ouderraad vergadering is komen te vervallen. Moet dit nog 

gepland worden? Dit is overmacht. Wel goed om dit te melden in de 2e algemene 

ouderraad vergadering, anders in de info. 

 



9. Sluiting: 

Sandra sluit de vergadering om 21.00 uur. 


