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Verslag bijeenkomst bestuur oudervereniging 4 september 2019 

Aanwezig: Sandra, Nici, Anika, Katja, Carla d R 

Afwezig: Angela 

Notulist: Carla d R 

 

1. Notulen en actielijst vergadering 3 juni 2019 

Goedgekeurd 

 

2. Ouderteams  

Evenementen team: (Voorzitter Anika van Arendonk)  

Er is op 18 september een bijeenkomst gepland om een verdeling te maken van 

werkgroepen voor de verschillende evenementen. 

Er wordt een lijst opgehangen zodat hulpouders zich in kunnen schrijven om mee te helpen. 

Buitenomgeving: (Voorzitter Katja Polko)   

Binnenkort een doe dag voor de tuin. 

 

3. Penningmeester 

Afwezig, maar gevraagde info voor brief ouderbijdrage is verstuurd. 

 

4. Schoolpoort 

Op 19 september is er een info avond over het gebruik en de mogelijkheden van 

schoolpoort. 

 

5. Schoolfoto 

Samantha spreekt met Angela af wie wat hierin gaat regelen. 

 

6. Nieuwe plannen 

Continue rooster: Hiervoor wordt op termijn onderzoek gedaan door studenten. 
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Vragen die er zijn: Wat wil je bereiken, wat ga je doen, hoe ga je het doen, hoe is dit op 

andere scholen gegaan? Etc komen hierin terug. 

Museumkaart: Er wordt een vraag gesteld of een museumjaarkaart iets is voor de 

leerlingen? Dit wordt verder uitgezocht: wat de mogelijkheden zijn, wat de kosten zijn van het 

vervoer en begeleiding van ouders, wat zijn nu de kosten van uitjes (zonder 

museumjaarkaart), schoolreisje hiermee bekostigen.  

Schoonmaak van lokalen door ouders: Is het mogelijk om 2 x per jaar een dag / avond te 

plannen om schoon te maken op school? Dit wordt in het team besproken wat hierin de 

wensen zijn. 

7. Volgende vergadering 

15 januari 2020 

27 mei 2020 

 

Actielijst: 

 

datum actie wie gedaan 

18-09-19 Bijeenkomst evenementen team Anika  

04-09-19 Inschrijflijst hulpouders maken Sandra  

04-09-19 Plannen schoolfotograaf  Samantha 
Angela 

 

04-09-19 Onderzoeken museumjaarkaart rendabel Nici / ?  

04-09-19 Schoonmaak lokalen door ouders plannen/ overleggen 
wensen team 

Nici  
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