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Notulen ouderraadvergadering 15 maart 2022, op school 
 

 
Aanwezig:  Christine (tot 21:00 uur), Jo-Ellen, Wieteke, Louanne, Henriëtte, Charmaine 

en Karin 
 
Afwezig:  Marcel, Kim, Monique  
 
Notulen: Jo-Ellen 
 

 
1. Welkom 

De voorzitter heet iedereen welkom.  

 

2. Punten school 

✓ De school wordt van binnen geschilderd. Heeft wat vertraging opgelopen maar 

wordt wel mooi!!! 

✓ Inspectie komt langs voor een (goed)keuring stap 1 naar verlenging van het 

predicaat excellente school. 17 maart 2022 geweest en waardering was goed! 

✓ Het luizenteam moet weer opgepakt worden. Er zijn helaas toch wat leerlingen met 

luizen geconstateerd. Het idee is om per klas 2 ouders te vragen die dit gaan doen 

na een vakantie zodat het wat minder lang tijd in beslag neemt. 

✓ Het fruit- en zuivelproject loopt goed wat opvalt is dat er veel leerlingen zijn die 

geen zuivel lusten. 

✓ Juf Britta heeft een andere baan. De klassen waar zij werkzaam is worden 

opgevangen door meester Dean, juf Loran en juf Christine. 

 

3. OR Post 

 Geen post. 

 

4. Evaluatie Carnaval 

Carnaval is goed verlopen het was een groot feest! De combi hossen, schminken en 

de popcorn was erg leuk. Er zijn wat verkeerde bakjes besteld deze worden gebruikt bij 

Pasen. Nogmaals aangegeven dat de bonnen nog naar Marcel mogen voor het budget 

van carnaval. 

 
5. Status Paasviering 

Pasen loopt er moeten nog wat ouders gevraagd worden voor het koken van de eieren. 



Juf Christine regelt vanuit groep 8 dat er twee paashazen komen de OR schminkt 

deze. 

 

6. Status Schoolreis 

Eerste overleg is op 16-03-2022 hierbij sluit Louanne aan. 

 

7. Status A4D 

Dit moet nog even uitgezocht worden Marlene en Ellen willen nog steeds wel 

meehelpen. 

 

8. Uitje OR, datum? 

Moet een nieuwe datum komen i.v.m. studiedagen, optie is 17 Juni 

 

9. Rondvraag 

✓ Christine zocht hulpouders bij de koningsspelen op 22 april. 

✓ Louanne en Karin kunnen de ochtend Charmaine en Wieteke de middag. 

✓ Schoolfotograaf is geregeld, Charmaine vindt wel dat er iets meer op kwaliteit gelet 

kan worden met betrekking tot verlichting en schaduwen. 

  

 

Volgende vergadering (datum volgt):  

Donderdag 21 april 2022 om 20:00 uur 

 

20.00 uur op De Borgwal (zonder tegen bericht) 

Versnaperingen door Kim. 

 

Datum Notulen Versnaperingen 

Dinsdag 14 juni 20.00 u Marcel Henriette 

Vrijdag 17 juni OR uitje organisatie Karin en Jo-Ellen 

 
 


