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Notulen ouderraadvergadering 17 januari 2023, op school 
 

 
Aanwezig:  Christine, Marcel, Jo-Ellen, Wieteke, Henriëtte, Claudia, Charmaine, Sylvia 

en Karin 
 
Afwezig:  Louanne 
 
Notulen: Marcel 
 

 
1. Welkom 

De voorzitter heet iedereen welkom. 

 

2. Punten school 

Goed gestart met goede sfeer. Wel wat last van de griepgolf. Weinig of geen 

invalleerkrachten. Aanmeldingen gaan als een speer zelfs al voor 2024/2025, allemaal 

door positieve verhalen over onze school. Ook regelmatig zij-instromers. Nieuwe 

leerlingen lopen vanaf groep 3 minimaal 2 dagen mee. Tijdens deze dagen kijkt de 

school of wij deze leerlingen binnen de groep het onderwijs kunnen geven wat het kind 

nodig heeft, zonder daarbij de huidige leerlingen in de groep te kort te doen. 

 

Borgie is onthult, Borgie zullen we vaker dit schooljaar tegenkomen. 

 

Het schoolplein gaat in de carnavalsvakantie op de schop, wat er allemaal gaat 

gebeuren…dat gaan we nog wel zien. 

 

Project vogel is gestart. We gaan zelf kuikens ‘kweken’. Hok is gebouwd en de 

broedmachine staat klaar…dus binnenkort beschuit met muisjes. 

 

3. OR Post 

Geen post. 

 

4. Vanuit ouders, punt voeding  

Aandachtspunt voor voedingstussendoortjes op school, kwam als aandachtspunt van 

een ouder bij de ouderraad binnen. Dit punt is besproken de melding wordt niet 

herkend door het team. Wekelijks wordt er over schoolfruit en tussendoortjes 

gecommuniceerd. 



 

5. Evaluatie Sinterklaasviering 

De commissie vond dat het een mooi feest was. Meer dan genoeg pepernoten. Ruim 

binnen het budget gebleven. Diverse zaken zullen nog worden vastgelegd in de 

evaluatie, zodat eten en drinken goed ingekocht wordt. 

 

6. Evaluatie Kerstviering 

Was goed verlopen, sfeer was geweldig. Kinderen vinden het fantastisch om samen te 

eten. De tijd was goed ingeschat.  

 

7. Status Carnavalsviering 

Wordt een groot feest! Planning ligt op schema, meer informatie volgt in de Infobrief. 

 

8. Open dag 

Er komt, volgens de huidige planning, geen open dag dit schooljaar. 

 

9. Schoolfotograaf 

We zijn op zoek naar een nieuwe schoolfotograaf.  

 

10.  Rondvraag 

- Karin, modder grasstrook, zijn wat klachten over. School zoekt hiervoor een 

oplossing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Notulen Versnaperingen 

Dinsdag 14 maart 2023 Marcel Jo-Ellen 

Donderdag 20 april 2023 Marcel Claudia 

Dinsdag 13 juni 2023 Marcel Charmaine 

   

Vrijdag 23 juni 2023 OR-uitje Organisatie Marcel en Jo-Ellen 

 
 


