
Notulen ouderraadvergadering  

 
Locatie   : School 
Datum   : Woensdag 30 november 2022 
Aanvang  : 19.30  
Aanwezig  :   
Afwezig m.k.  :  
 
 
1. Opening en welkom 

Vandaag staan de activiteiten sinterklaas, Kerst en het maken van de schoolfoto op de 
agenda.  
 

2. Notulen vorige vergadering 12-10-2022.  
Geen opmerkingen 
 

3. Update directrice 
I.v.m. de afwezigheid van de directrice worden de geagendeerde agendapunten onder dit 
onderwerp algemeen besproken.  

• Een terugkoppeling met betrekking tot de Bag2school actie heeft al via het maandbericht 
plaatsgevonden.  

• Ten aanzien van het onderwerp (groot) groenonderhoud wordt door de aanwezige 
leerkrachten aangegeven dat vorige week met snoeiwerkzaamheden hebben 
plaatsgevonden  

 
4. Uitgaande post 

n.v.t.  
 
5. Ingekomen stukken 

• Promotiepakket De nieuwe schoolfotograaf, n.t.b. onder punt 7.  

• Er heeft mailcorrespondentie plaatsgevonden over de mijter van sinterklaas. Deze bleek 
beschadigd, er is een nieuwe gekocht. Directrice heeft voorgesteld het gehele bedrag te 
betalen zodat het niet vanuit de ouderbijdrage betaald hoefde te worden.  

 
6. Activiteiten 2022-2023    

 

Activiteit Datum/periode Leraren OR 

Schoolfoto’s n.n.b Event manager 2 ouders  

Sinterklaas 5-12-2022 Event manager 2 ouders  

Kerstmis 21-12-2022 Event manager 2 ouders  

 
Sinterklaas 
Het draaiboek voor de organisatie is definitief. Gezorgd wordt dat de kleding voor Sinterklaas 
bij De Horst ligt. De pieten hebben hun kleding al. Het vervoer voor sinterklaas en de pieten 
is geregeld.  
KBO heeft om een bijdrage verzocht voor uitlenen fiets, de bijdrage zal i.v.m. de afwezigheid 
van de penningmeester nader met haar worden afgestemd (actie ouder) 
 
 

  



Kerstmis 
Het draaiboek met de daarin nog openstaande punten worden doorgenomen. Vrijdag 2 
december zal de ouderbrief worden verzonden met informatie.  Er zal o.a. een kerstdiner en 
lichtjestocht plaatsvinden. Voor het kerstdiner worden kerstballen met gerechten op de deur 
van het klaslokaal geplaatst.  
 
Voor de verbinding met ouderen in Keijenborg wordt besproken om, naast de kerstkaarten 
die de leerlingen voor elkaar maken, extra kerstkaarten te maken voor de bewoners van 
Maria Postel. Navraag zal worden gedaan naar het aantal bewoners (actie ouder) 
 
Aan het einde van de lichtjestocht zal het een samenzijn zijn op het schoolplein. ouders 
geven aan een vuurkorf te willen meenemen voor op het schoolplein. Jojanneke heeft 
mogelijk voldoende hout, hierover volgt een terugkoppeling (actie ouder). Afgesproken 
wordt dat er ter voorkoming van ongelukken een verantwoordelijke bij de vuurkorf blijft en 
emmers water worden klaargezet.  

 
Schoolfotograaf 
De afspraken met Foto Koch zijn even op halt gezet. Er wordt gekeken naar een alternatief. 
Informatie is ontvangen van de nieuwe schoolfoto en Pascale Drent fotografie.  
De ouderraad (ouders) zullen nog navraag doen op enkele punten. 14 december zal door hen 
en de voorzitter een keuze worden gemaakt. Beide alternatieven werken niet met een 
contract. Dit heeft voordelen, maar ook geen vergoeding zoals Foto Koch kende.  
 
Ouders zullen via de nieuwsbrief op de hoogte worden gebracht dat de schoolfotograaf in 
het voorjaar zal komen.  

 
8. Financieel 

De ouderbijdrage is al door velen betaald. Verzocht wordt om een herinnering voor betalen 
van de vrijwillige bijdrage als bijlage in weekbericht te plaatsen. (penningmeester levert deze 
nogmaals aan bij leerkracht)  
 

9. Mededelingen en rondvraag 
n.v.t. 

 
12. Sluiting 
 
  

De volgende ouderraad vergadering staat gepland op  
woensdag 1 maart 2023 om 19.30 uur op school. 

 
 


