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Verslag ouderraad – 14 oktober 2021 

Datum: 14 oktober 2021 

Verslag: Tessa Kwik 

Aanwezig: Ann Van Vugt, Tessa Kwik, Inge de Leijer, Maartje Jansen,  

  Jenthe Blockx, Shira Konings, Jill Van Gestel, Songul Özmen,  

  Nathalie Wagemakers en Shany Mertens 

Verontschuldigd: Jeroen van Eersel en Samantha Liefjes 

Agenda 

1. ICT 

2. Nieuwe leden 

3. Evaluatie appelverkoop 

4. Halloween 

5. Samenwerking leerkrachten 

6. Grootouderfeest 

7. Stemming voorzitter ouderraad 

8. Varia en rondvraag 

1. ICT 

Er is een Facebookpagina van de ouderraad, maar deze wordt niet gebruikt. Het kan wel een goed medium 

zijn om leden/helpers te werven en informatie te delen. Shany wil dit wel op zich nemen en beheerder 

worden. Momenteel is Tessa de enige die toegang heeft tot de email, het is handig als er nog iemand 

toegang heeft i.v.m. afwezigheid/ziekte. Tessa zal het wachtwoord aan Jeroen geven. 

De website is niet up-to-date, juf Ann gaat hier achteraan. 

2. Nieuwe leden 

We hebben nog een nieuw lid: Jolita Koenders. Zij is hier pas komen wonen en wil zich graag engageren 

voor de ouderraad. Ze zal de volgende vergadering aanwezig zijn en zichzelf kort voorstellen. 

3. Evaluatie Appelverkoop  

Dit jaar zijn er beduidend minder zakken verkocht. We zijn laat gestart, kinderen mochten de eerste weken 

ook niet langs de deuren. Normaal bereiken we heel Ravels, nu alleen de ouders. Bij veel is het bericht wel 

gelezen maar vervolgens vergeten. Langs de deur werkt dus veel beter. Er zijn 145 zakken verkocht, deze 

zijn allemaal opgehaald. Verkoop aan school is prima verlopen, de appels en zakken waren in orde. 

Betalingen ook allemaal in orde. 

Voor volgend jaar de eerste bijeenkomst van de werkgroep al starten in juni 2022. Kinderen ook weer langs 

de deur sturen, maar de verdeling moet nog worden bekeken. Ophalen op school voor de kinderen van de 

school en overige thuisbezorgen? Alles thuisbezorgen? Alles ophalen op school?  
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4. Halloween  

Locatie Boshuis is in orde. Er komt een Halloweenmarkt met bar. Er is een heksentocht in het bos voor de 

kleintjes. Helaas zijn er (nog) niet genoeg vrijwilligers voor een tocht voor de grote kinderen. We hebben nu 

15 vrijwilligers maar moeten er minstens 25 hebben. Als er zich meer aanmelden, kan er nog een tocht voor 

de groteren komen. 

Rode Neuzendag-activiteit niet vergeten, maar ligt aan het aantal inschrijvingen. Je kan inschrijven via het 

ouderplatform. In het bericht naar de ouders staat een verkeerd rekeningnummer, dit is al bekend en Floor 

zal morgen een rectificatie sturen. 

Op vorige vergadering gesproken over eventueel combineren met wafelverkoop, is daar nog aan gedacht? 

5. Samenwerking leerkrachten 

Dit wordt verschoven naar de volgende vergadering omdat er nu geen leerkrachten aanwezig zijn. 

6. Grootouderfeest  

Vrijdag 13 mei 2022 zullen de kleuters een dansje doen en is er voor de grootouders koffie/thee en 

koffiekoeken. 

7. Stemming voorzitter ouderraad 

Kandidaten zijn Songul en Tessa, zij stemmen niet mee. Iedereen stuurt een appje naar Shany, zij heeft als 

neutrale partij de stemmen geteld. Tessa wordt verkozen als voorzitter.  

8. Varia en Rondvraag 

- Geparkeerde auto's in St. Servaasstraat: groot irritatiepunt, gevaarlijk voor kinderen die te voet zijn 

en op de fiets. Er is een stopverbod, maar dit wordt genegeerd. Juf Ann geeft aan dat dit is besproken, 

maar dat er voorlopig geen eenrichtingsverkeer komt. Politie is verwittigd en zal vaker controleren. 

- Kahootquiz: in de refter, kinderen een chipje en drankje. Leuk idee, wordt meegenomen naar 

volgende vergadering. 

- Samenwerking: Juf Ann vindt de samenwerking tot nu toe fijn en hoopt dat dit zo voortgezet wordt.  

- Sinterklaas: Is er al meer bekend over de werkgroep Sinterklaas van school? I.v.m. bestellen 

chocolade, Speculoos, etc. kan er niet gewacht worden tot de volgende vergadering.  Tessa zal morgen 

de werkgroepenlijst mailen. Als iedereen deze uiterlijk weer maandag terugmailt kan de werkgroep al 

aan de slag. Namen worden doorgegeven aan Ann en zij zal ze doorgeven aan de leerkrachten.  

De volgende vergadering van de ouderraad is gepland op woensdag 10/11/2021 om 20.00u. Agendapunten 

kunnen tot maandag 08/11/2021 worden doorgegeven aan Jeroen. Bij deze vergadering sluiten ook enkele 

leerkrachten aan. 


