
 
 

 
 
 
Notulen Ouderraad vergadering 14 december 2016 
 
 

 onderwerp Inhoud wie 

1 Opening Marielle opent de vergadering en heet iedereen welkom. Kim, 
Celestine en Karlijne hebben zich afgemeld. Angela sluit 
namens de MR aan. 

Marielle 

2 Notulen 
vergadering 15 
november 2016 

- De typfouten past Wendy aan. 
- Audrey geeft aan dat ze uit de commissie koningssportdag 

gaat, aangezien ze al in veel commissies zit. 
- Wisseling voor de MR vergadering; Marielle gaat 18 januari, 

Elise 15 mei. 
- Volgend overleg met Gerald vragen of hij iets van de 

gemeente gehoord heeft over de stoeptegels.   

Marielle 
 

3 Inkomende en 
uitgaande post 

Inkomend: 
- e-mail SEEF 
- e-mail buitenspeelgoed groepen 5 en 3 (mondeling) en 

Karlijne 
- e-mails m.b.t. sint, kerst en carnaval 
- e-mail uitnodiging ouderbetrokkenheid 31 januari 

Uitgaand: 
- e-mails m.b.t. sint 
- kaartje geboorte zoon Boris van Juf Bianca 

Wendy 

4 Verslag overleg 
Gerald 

Het verslag wordt doorgenomen. Marielle 

5 Evaluatie 
voorleeswedstrijd 

De evaluatie wordt besproken. Marielle 

6 Evaluatie 
kinderboekenweek 

De evaluatie wordt besproken, het budget wordt nog 
toegevoegd. 

Marielle 

7 Evaluatie Sint De evaluatie wordt besproken. Het budget wordt nog aangepast. 
Afgesproken wordt dat de individuele cadeautjes welke over zijn 
van dit jaar en vorig jaar geschonken worden aan Stichting 
Happy Hippo (stichting die verjaardagsboxen maakt voor 
kinderen waarvan de ouders afhankelijk zijn van de voedselbank 
Breda) Marielle neemt contact met hen op. 

Audrey 

8 MR nieuws - De schoolapp gaat live voor de oudergesprekken, zodat je 
hiervoor kunt inloggen. 

- Sinds gisteren is de site zelf aanpasbaar. 4 licenties zijn 
hiervoor beschikbaar. De OR vraagt wie 
eindverantwoordelijk voor de site is? Angela neemt dit mee 
naar de MR. 

- Gymmomenten bovenbouw; voorgaande jaren hadden ze 
een blokuur. Dit jaar hebben ze het gesplitst, aangezien het 
op- en afbreken veel tijd kost gaan ze na de kerstvakantie 
weer terug naar een blokuur voor groep 7 en 8. 

- De MR is gevraagd naar hun standpunt inzake de frequentie 
van de rapporten en naar de inhoud. Dit speelt al langer 
maar hier is nog niets concreets uitgekomen. 

- Gerald gaat de mast/antenne op het dak opzeggen.  

Angela 

9 Financiën Inkomsten € 8557,50, uitgaven € 4842,01. 
469 leerlingen hebben de ouderbijdrage voldaan, 67,7%. 

Helma 



In de eerste week van januari wordt de eerste aanmaning 
verstuurd.  
Besloten wordt dat we in januari een bericht in de nieuwsbrief 
zetten wat wij mede dankzij de ouderbijdrage hebben kunnen 
realiseren. In het vervolg doen we dit in de laatste nieuwsbrief 
voor de kerstvakantie en de een na laatste voor de 
zomervakantie (terugblik). 

10 Kerst De OR had leuke ideeën aangedragen, deze gaan helaas niet 
door met uitzondering van de vuurkorven. Deze mogen we wel 
wegzetten onder toeziend oog van een volwassene met 
brandblusser en afgezet met lint. 
Als je kunt, dan ben je van harte welkom om te versieren 
donderdag 22 december vanaf 13.15 uur en om 17.00 uur.  
Marielle stuurt de tijdstippen nog in de app. 
Als je kunt dan graag vrijdagochtend meehelpen met opruimen. 
Dit moet de kerstcommissie van school op voorhand weten. 

Marielle 

11 Rondvraag - Chantal vraagt of de commissie koningssportdag en 
sportcommissie één budget hebben of twee? De 
sportcommissie is niet gebudgetteerd. Eerst bekijken wat 
hiervoor gevraagd wordt. 

- Helma vraagt naar de stand van zaken m.b.t. de 
polo’s/hesjes met Griffioen logo waar we een offerte voor op 
hebben gevraagd. Wendy vraagt na de kerstvakantie aan de 
jubileumcommissie wat de reacties zijn geweest, zij gingen 
dit namelijk inventariseren bij de andere leerkrachten. 

Marielle 

12 Sluiting Marielle bedankt iedereen voor de aanwezigheid. Marielle 

 
 
Volgende vergadering is op donderdag 16 februari 2017 om 20.00 uur.  
 

Verdeling commissies         Leerkracht 

  
    

  

Advent/kerst Karlijne Marielle 
  

Geert 

Afscheidsavond groep 8 Patricia Helma Jolanda Chantal   

Carnaval Irma Celestine Audrey 
 

Irene 

Jubileum Wendy Helma Chantal Celestine Annemarie 

Kinderboekenweek, voorleesontbijt Marielle  Chantal 
  

Wilma 

Projectweek 2017-2018 Elise  Marielle 
  

Astrid vd Eijnden 

Sint Audrey Kim Irma Wendy Bas 

Koningssportdag Chantal Elise Jolanda 
 

Lieke 

Sportcommissie Chantal Audrey     
Maud, Yvonne, 
Monique Gladdines 

 



 
 

OR vergaderingen 2016-2017 

Dinsdag 27 september 2016 

Maandag 3 oktober 2016 ALV 

Dinsdag 15 november 2016 

Woensdag 14 december 2016 

Donderdag 16 februari 2017 

Maandag 3 april 2017 

Dinsdag 16 mei 2017 

Woensdag 28 juni 2017 

   
 
 
 
 
 
B E S L U I T E N L I J S T   
 

 
OR-verg. 

 
Besluit OR 

151006.1 2015 wordt gestart met een nieuwe besluitenlijst. 

151215.2 Kaartje sturen naar jubilarissen. 

161115.3 Eerste vergadering van het schooljaar wordt ALV genoemd. 

161214.9 Twee keer per jaar in nieuwbrief vermelden waar we de ouderbijdrage aan besteed hebben. 

 
 
A C T I E L I J S T 
 

actienr Actie Wie Wanneer 

160630.9b Nieuwe penningmeester benoemen  Allen 01-01-2017 

160927.6b Overleg sportcommissie met leerkrachten 
sportcommissie en Gerald 

Chantal januari 2017 

160927.12c  E-mail voor SEEF – auto’s ZZZZ en fietsen tegen 
het hek 

Chantal en Wendy  

161115.2a bevoegdheden one drive controleren Wendy  

161115.2b Nancy mailen m.b.t. speelgoedkisten Celestine  
161115.2c E-mail leerkrachten m.b.t. buiten speelgoed Marielle/Wendy  
161115.2d Gemeente informeren over de stoeptegels  Chantal  

161115.4 Sportcommissie toevoegen Wendy  
161115.5 Allergieprotocol bespreken met Gerald Marielle  
161115.6 Hulp vragen voor kerst Marielle  
161115.7 Boeket voor naaister carnavalspakken Irma  
161115.10 evaluatie voorleeswedstrijd en evaluatie 

kinderboekenweek maken en agenderen 
volgende vergadering 

Marielle/Wendy  

161214.2 Overleg Gerald; reactie gemeente ivm stoeptegels Wendy 08-02-2017 

161214.6 Budget toevoegen aan evaluatie 
kinderboekenweek 

Wendy z.s.m. 

161214.7a Budget aanpassen aan evaluatie sint Wendy z.s.m. 

MR vergaderingen 2016-2017 

Donderdag 29 september 2016 Marielle 

Maandag 7 november 2016 Celestine 

Dinsdag 13 december 2016 Helma 

Woensdag 18 januari 2017 Marielle 

Donderdag 23 februari 2017 Kim 

Maandag 27 maart 2017 Karlijne 

Maandag 15 mei 2017 Elise 

Woensdag 21 juni 2017 Patricia 



161214.7b Individuele cadeautjes naar Stichting Happy 
Hippo 

Marielle z.s.m. 

161214.11 Navraag reacties m.b.t. polo’s/hesjes Wendy januari 2017 

 


