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Verslag ouderraad – 10 november 2021 

Datum: 10 november 2021 
Verslag: Jeroen van Eersel 
Aanwezig: Ann Van Vugt, Tessa Kwik, , Jeroen van Eersel, Maartje Jansen, Jenthe Blockx, Shira Konings,   
  Nathalie Wagemakers, Shany Mertens, Jolita Koenders, Kelly Van Rooy, Ine Van den Borne en 
Leen Willems, Inge, Hild van de Pol. 
Verontschuldigd: Songul Özmen, Samantha Liefjes, Inge de Leijer, Jill Van Gestel 

Agenda 

1. Welkom nieuwe leden 
2. Sinterklaas 
3. Werkgroepen 
4. Adressenlijst 
5. Evaluatie Halloween 
6. Budgetten 
7. Kahootquiz in de refter 
8. Varia en rondvraag 

1. Welkom nieuwe leden 

Jolita, Shany en Isabelle stellen zich voor. Tessa deelt nog informatie over de werking van OR. 

2. Sinterklaas 

Chocoladeverkoop en voorbereidingen 

Chocolade en mandarijnen zijn besteld. Cadeaus voor 4,5 en 6. € 50 per klas vanuit de OR. 
Bedankjes voor pieten en sint, voor boot en koets. Er wordt sowieso een drankje gedaan met Ann. Pakketje 
maken van overgebleven chocolade en speculaas. 
Schmink te bespreken met juf Elke op 18 november. Ook bij de sinterklaas spullen checken. 
Donderdag 2 december inpakken op school voor verdeling op 3 december. Kan vanaf 19u op school. 
Versiering stickers/lintjes op tasjes nog aan te kopen. Isabelle, Shany, Jenthe en Jeroen helpen met 
inpakken. 

Strooigoed 

Niet strooien en wordt vooral in de handen van de lln gegeven. 
Ann vraagt nog strooigoed voor 25 november voor de kleuters (5 zakken).  
 
Overige afspraken met pieten en voor de boot en koets zijn vastgelegd. 

3. Werkgroepen 

Jolita en Isabelle hebben overzicht aangevuld. Suikerfeest is nog toegevoegd. 
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Met Ann lijst van werkgroepen te delen, zodat leerkrachten per werkgroep kunnen worden aangevuld. 
Vanuit school zijn er niet voor alle werkgroepen leerkrachten aangesteld, we kunnen wel per werkgroep 
informeren via Ann wie er benaderd kan worden voor ondersteuning vanuit school. 
Overzicht met werkgroepen worden nog per mail gedeeld door Tessa. 

4. Adressenlijst 

Adressenlijst controleren en aanvullen, wordt later nog per mail gedeeld. 

5. Evaluatie Halloween 

Erg geslaagde avond. 
145 inschrijvingen – nog ongeveer 30 kaarten losse verkoop. 
Nog wat aandachtspunten voor de werkgroep voor volgend jaar. 
Wat te doen met ziekmeldingen. Volgende keer duidelijke afspraken over maken. 
Betaalwijze digitaal te doen – eventueel via QR-code in bijlage toe te voegen. Jeroen stemt dit af met Floor. 
Voortaan contact vanuit ouders per mail via OR en niet naar personen rechtstreeks. Bevestiging per mail na 
inschrijving via Broekx ook mogelijk maken voor Halloween. 
Lln van 6e leerjaar spelletjes laten begeleiden voor volgend jaar. 
Financien zijn nog niet bekend. 

Mocht voor lln van het 6e nog enger!!   
Goed kijken naar indeling van de groepen over de avond. Soms te kort op elkaar. 

6. Budgetten 

Budget per werkgroep. Per activiteit kijken wat uitgaven en inkomsten zijn en dit met voorgaande jaren 
vergelijken. 

7. Kahootquiz in de refter 

Wordt dit jaar waarschijnlijk lastig ivm Corona. Kan eventueel online. Eventueel volgend jaar te plannen. 
Initiatief van Nathalie. 

8. Varia en Rondvraag 

- Fluovestjes (Hilde) budget vanuit gemeente is niet meer toereikend voor nieuwe leerkrachten. Nog 5 
te bestellen voor leerkrachten en die later te bedrukken samen met extra vestjes voor de lln a €20 per 
stuk. Hilde geeft alles door voor bestelling per mail aan Tessa (via Wow wow te bestellen). 

- Foto’s op Facebook – niet alles er op plaatsen. Rekening houden met lln waarvan is aangegeven geen 
foto’s te willen publiceren.  
Facebook opnieuw vermelden via flapuitje op website en Facebook van school. Is al gekoppeld met 
Facebook van school. 

- Er komt een brochure waar alle activiteiten in staan incl. data en OR-momenten deze deelt Tessa per 
e-mail. 

De volgende vergadering van de ouderraad is gepland op woensdag 19/01/2022 om 20.00u. Agendapunten 
kunnen tot maandag 17/01/2022 worden doorgegeven aan Jeroen. 


