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NOTULEN 25-09-2017 
 
 
Aanwezig:  Pascalle Sleegers, Yvonne Coset, Carolijn van der Hoeven, Sigrid van Rooij, Anouk 

Siemerink 
 
Team:  Henk Verhoeven, Reinout Brocken 
 
Afwezig:  Anne-Marie van der Steen, Catja Sanders, Moniek Simons, Lieke Schellekens, 

Henriette King, Wendelien van de Hatert, Anke Snijders, Marieke van Engelenburg 
 
 
1) Opening 

Reinout opent de vergadering.  

 

2)  Vaststellen notulen  

Geen opmerkingen 

 

3)  Actielijst notulen 

Was leeg 

 

4)  Nieuws vanuit de MR 

MR moet toestemming geven voor de vrijwillige ouderbijdrage en voor het begroting. Dit moet 

schriftelijk aangegeven bij de MR door de Penningmeester. Misschien kunnen we het boekjaar 

verplaatsen naar per schooljaar i.p.v. van 1 oktober tot 1 oktober. 

Dit omdat de MR hun regels strakker maken en het regelement aan te passen. 

 

Notulen en agenda moeten ook op de website. Vanaf dit schooljaar. Erbij vermelden dat als 

iemand de notulen van voorgaande jaren wil zien ze bij de secretaris kunnen opvragen. 

Op het ouderportaal laten zetten dat deze notulen op de website staan. 

 

- Nieuwe leerkracht voor groep 7 is gevonden. Dirk van de Wijdeven 

- Weer 2 nieuwe kinderen. Deze zijn vandaag begonnen.. 

- Groep 5 gaat dit jaar 3 dagen naar het bos, onder begeleiding.  

- Tijdens de laatste studiedag is er weer gesproken over een nieuw schoolplan. Die er nu is 

voor de komende 4 jaar goedgekeurd, maar toch goed om nu al weer na te denken over 

vernieuwingen. Hier zullen nog meerdere studiedagen over volgen. 

 
5)  Ingebrachte agendapunten 

- Televisie kijken tijdens het overblijven; Lieke vraag zich af wat de mening is van de leden 

van de oudervereniging over het tv kijken tijdens het boterhammen eten op school. Is 

besproken met Henk.  

 

 Er is met de overblijfmoeder afgesproken dat ze x apart neemt zodat hij wel zijn brood 

goed opeet. Het is moeilijk om het voor iedereen goed te doen. Voor sommige is het 

wel ontspanning om de middag goed door te komen.  

 

 
 

6)  Nieuws van de penningmeester 
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Yvonne heeft nog wat geld over van de schoolreis. Ze wil dit graag als buffer houden voor 

volgend jaar. Graag overleg met Anke 

 
7) Verslag werkgroepen  

Yvonne wil graag bij koningsspelen 

Pascalle wil graag bij Sinterklaas. 

 

Werkgroepen moeten wel vorm krijgen, want de eerste activiteiten zijn al snel 

 

8)  “Gehoord aan de poort” / Wvttk 

 

 
9)  Sluiting  
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ACTIELIJST 
 

 
Naam 
 

 
Actie 

 
Afgehandeld / uitkomst 

Anouk Nieuwe commissielijst maken. (Mireille als 
hupouder verwijderen) 

 

   

   

   

   

   

   

   

 
 
Data volgende vergaderingen: 

 30-10-2017 (ALV) 

 18-12-2017 

 19-02-2018 

 09-04-2018 

 14-05-2018 

 02-07-2018 


