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Verslag ouderraad – 22 september 2022 

Datum: 22 september 2022 

Verslag: Jeroen van Eersel 

Aanwezig: Ann Van Vugt, Ann Van Der Voort, Sanne Bax, Tessa Kwik,  

  Jeroen van Eersel, Nathalie  Wagemakers, Isabelle Geysen,  

  Shira Konings, Shany Mertens, Jolita Koenders, Malvira Zegers,  

  Tinneke Thielemans, Maartje Van de Bersselaar en Sanne Nooyens 

Verontschuldigd: Songul Özmen, Jill van Gestel, Samantha Liefjes, Inge de Leijer 

Agenda 

1. Nieuwe leden 

2. Werkgroepen  

3. Appelverkoop 

4. Sinterklaas 

5. Brouwer 

6. Halloween 

7. EHBO 

8. Snoepverkoop 

9. Schoolraad 

10. Aantal activiteiten OR 

11. Gebruik QR-code 

12. Verslag laatste overleg 

13. Varia en rondvraag 

14. Data vergaderingen ouderraad 

1. Nieuwe leden (Tessa) 

Sanne Nooyens is toegetreden als nieuw lid. 

2. Werkgroepen (Tessa) 

Lijst gaat rond met activiteiten waarbij ieder lid van OR kan aangeven waar hij/zij bij wil/kan aansluiten. 

Tessa deelt de verdeling van de werkgroepen nog per mail. 

Volgende overleg komt financieel verslag. Afgelopen jaar een goed financieel jaar gehad.  

3. Appelverkoop (Tessa) 

Dit jaar gaan leerlingen weer langs de deuren i.p.v. verkoop via ouderplatform. Zakken van 3kg. Opties om 

buiten cash via overschrijving of QR-code te gaan betalen. Uiterlijke betaaldatum 7 oktober op brief 

meegeven. Brief voor helpende handen en andere brieven doorsturen van Ann Van Der Voort. Leerlingen 

gaan vanaf 28 september langs de deuren. 

Voorstel Ann VDV: kleinere zakken en evt. mandarijnen aanbieden. Voorstel nemen we mee voor volgend 

jaar. 
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4. Sinterklaas (Shany) 

Prijzen chocolade zijn dermate hoog dat we dit jaar geen verkoop meer doen via ouderplatform. 

5. Brouwer (Nathalie) 

Minder tevreden over openingsfeest. Inventariseren welke brouwer ook in het weekend kan (na)leveren. 

Isabelle gaat hier achteraan. 

- Kempen Drinks, brouwer uit Oud-Turnhout 

- Luc uit Oosthoven 

- Klaverblad in Beerse  

6. Halloween (Nathalie) 

Werkgroep is al samen gekomen. Donderdag 27 oktober doorlopende spooktocht (tot 2e lj) met in het 

Boshuis spelletjes. Vrijdag 28 oktober voor de oudere lln ‘wat engere versie’, dan iets minder spelletjes, 

misschien een film. Boshuis te huren van 26 tot 29 oktober. Ann VV neemt contact op met gemeente voor 

huur Boshuis en toestemming voor spooktocht in bos. Staan- en klaptafels (schragen 8 stuks) ook nog via 

gemeente aan te vragen door school, te leveren op 27 oktober. 

Kinderen van 6e lj laten helpen in Boshuis bij de spelletjes (5 lln). Ook voor de helpers nog een bericht te 

plaatsen op het ouderplatform. Lijst met helpers nog te checken door Tessa. 

7. EHBO (Nathalie) 

Moet Ann VV nog achteraan. Huidige methodes te toetsen qua aanbod, met aanvullingen vanuit Rode 

Kruis. 

8. Snoepverkoop (Inge) 

Alternatief gepersonaliseerde koek/fruitpotjes. Geen animo vanuit de school. We laten dit vallen voor dit 

schooljaar. 

9. Schoolraad (Jill/Ann) 

Minstens 2 OR-leden deel te nemen aan de schoolraad 3x per jaar. Directies, leerkrachten, ouders, schepen 

van onderwijs. Algemene en school-specifieke zaken te bespreken. Jill en Inge nemen al deel. Sanne en 

Tinneke geven aan ook deel te willen gaan nemen. Komende schoolraden: 

- Dinsdag 28 maart 2023 om 20.00u (Klimop) 

- Dinsdag 13 juni 2023 om 20.00u (De Verrekijker) 

10. Aantal activiteiten OR (Ann) 

Voor bepaalde ouders worden het misschien te veel activiteiten, ook vanuit financieel oogpunt. 

Zie planning notulen OR dd 07-06-2022 

- Appelverkoop (26 september – 15 oktober)  

- Grootouderfeest (14 oktober) 

- Halloween (27/28 oktober)  
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- Sinterklaas + chocoladeverkoop (2 december)  

- Kerstmarkt (22 december) – doorzetten naar volgend jaar – wel al nadenken over een draaiboek 

- Glow in the dark (20 januari) – volgend ouderraad overleg (november) te bespreken 

- Familieontbijt (5 februari) – twijfel ontbijtboxen of ontbijt in De Wouwer 

- Carnaval (17 februari) 

- Bingo (maart?) – laten vallen ivm bezetting De Wouwer 

- Pasen (31 maart) – tzt kijken of we chocoladeverkoop kunnen combineren  

- Suikerfeest (21 april)  

- Schoolfeest (14 mei)  

- Wafelverkoop (juni?) – tzt beslissen of we dit willen  

- Afscheid 6e (27 juni) 

11. Gebruik QR code 

Meer gaan gebruiken voor verschillende activiteiten (inschrijving). 

12. Verslag laatste overleg 

- Cadeau voor jarige kleuters – van 2,5 naar 4 euro. 

- Nieuwe T-shirts OR – voorkeur T-shirts. Tinneke gaat daar achteraan. Zelfde kleur behouden of in het 

blauw. 

- Voorzitterschap laatste jaar van Tessa. Leden kunnen zich nog aanmelden. Isabelle zou dit wel graag 

willen overnemen. 

13. Varia en rondvraag 

- Shira: discussie over cadeaus als afscheid voor leerkrachten. Staat volledig los van OR.  

- Isabelle: voor ijs aan het einde van het schooljaar dit jaar evt. fruitpotjes te gebruiken vanuit de klas. 

- Jeroen: minder of gebundelde berichtgeving via Ouderplatform – dit schooljaar al heel veel berichten 

gestuurd. 

- Ann VDV: klasbudget cash per klas (voor o.a. aankleding en middelen). €200 op andere scholen? OR 

gaat kijken of hier evt. budget voor beschikbaar is. 

- Nathalie: watertap punten weer aansluiten. Ann VV geeft aan dat dit al gevraagd is aan de gemeente. 

- Nathalie: niveau zwemlessen. Eindterm is dat kind zelfstandig uit het water kan geraken. Dit is een 

richtlijn vanuit het ministerie. De school probeert hier wel extra aandacht aan te besteden tijdens de 

lessen. 

14. Data vergaderingen ouderraad 

- Woensdag 9 november 2022 

- Donderdag 19 januari 2023 

- Dinsdag 7 maart 2023 

- Woensdag 26 april 2023 

- Donderdag 8 juni 2023 


