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Verslag ouderraad 19 januari 2023 

Datum: Donderdag 19 januari 2023 

Verslag: Jeroen van Eersel 

Aanwezig: Ann Van Vugt, Tessa Kwik, Jeroen van Eersel, Nathalie Wagemakers, Shira Konings,  

  Shany Mertens, Maartje vd Bersselaar, Sanne Nooyens, Kimmi Malfait, Isabelle Geysen,  

  Stien Swannet, Ann van der Voort, Hilde Bols & Martine Spoormans. 

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

  Tinneke Thielemans & Jolita Koenders. 

Agenda 

1. Evaluatie Sinterklaas 

2. Familieontbijt 

3. Carnaval 

4. Voorzitterschap OR 

5. Schoolfeest 

6. Communicatie 

7. Rode Kruis 

8. Bellen 

9. T-shirts 

10. Brouwer 

11. Verslag laatste overleg 

12. Varia en rondvraag 

1. Evaluatie Sinterklaas  

Voorheen was er een kledingkast met rits (Hilde Van de Pol) - kijken wat hierin mogelijk is. Volgend jaar 

andere pruiken, zijn niet meer mooi. Strooipieten moeten van tevoren ook in de eerste graad komen. 

2. Familieontbijt 

Werkgroep is samen geweest. Dit jaar toch weer ontbijtboxen. Veel vrijwilligers nodig en te kort dag (5 

februari) om e.e.a. in De Wouwer te organiseren. Weer met Vaderdag (19 maart) te organiseren. Punten 

van evaluatie van vorig jaar zeker meenemen. Werken met tijdsloten. Volgend jaar wel weer proberen om 

een familieontbijt te organiseren. Op tijd starten met aankondiging. 

3. Carnaval 

DJ van voorgaande edities; Michel Stoffers – 500 euro voor 2 uurtjes. Malvira heeft een kennis die vanaf 

13u tot 17u voor 300 Euro komt incl. iemand die rond loopt in een Captain America pak. 15.30u tot 17u 

carnavalsdrink. 

Frietjes zijn duurder geworden (650 euro). 

Niet in De Wouwer te organiseren. DJ in de refter. Moeilijk om alle kinderen te laten dansen van 13u tot 

15.30u. Invulling wordt door de werkgroep van de school nog besproken met de werkgroep van de OR. 

Snoepzakjes nog in te pakken. Datum wordt via de app afgesproken. 
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4. Voorzitterschap OR 

Isabelle heeft aangegeven dit te willen doen, maar niet alleen. Shany geeft aan dit wel samen te willen 

doen, Kimmi wil evt. ondersteunen. Nog een keer officieel in de groep te benoemen door Tessa. 

5. Schoolfeest 

Kijken naar invulling, optredens of soortgelijk als vorig jaar. Eerder samenkomen met werkgroepen school 

& OR (Kimmie, Malvira, Isabelle, Jeroen, Shany, Tessa, Shira & Jolita). Donderdag 2 maart evt. om 20u.  

Ann VV komt er op terug. 

6. Communicatie 

Fouten in communicatie (zinsopbouw/spellingfouten) op Broekx. Kritisch zijn bij opstellen van tekst. 

Voortaan berichten voor plaatsing door een aantal leden in de OR laten controleren. 

7. Rode Kruis 

Navraag over EHBO gedaan door Ann VV. Per leerjaar een uur theorie en een uur praktijk. 100 euro per 

klas. Er wordt al wel een deel meegenomen in de standaard lessen bv. in het 4e en 6e (reanimatie en 

defibrillatie) Evt. te budgetteren vanuit de OR. Wordt nader besproken binnen OR. Shira gaat informeren 

wat er evt. vanuit ziekenhuis gefaciliteerd kan worden. 

8. Bellen 

Gemiste oproep vanuit school. Voicemail is niet altijd ingesproken. 

Niet laten bellen voor vergeten bibpasje o.i.d. alleen in dringende gevallen. 

9. T-shirts 

Liggen op school. Lijst is ingevuld door school en gedeeld door Ann. Een aantal afwezigen. Er worden 

sowieso extra reserve shirts per maat meegenomen in de bestelling. 

10. Brouwer 

Brouwers zijn gecontacteerd door Isabelle. Tafels en stoelen altijd bij derden te bestellen. Schoonouders 

van Isabelle kunnen voorzien in meubels, springkasteel, koelingen ed. Datum schoolfeest is al doorgegeven 

door Isabelle. Maartje heeft via Drinkcenter in Oud-Turnhout besteld voor Halloween, ook daar te bestellen 

voor Glow in the dark en Carnaval. Nemen geen halve bakken mee terug. Isabelle kent nog iemand die ook 

op zondag kan (na)leveren. Wordt verder besproken in overleg met werkgroep schoolfeest. 

11. Verslag laatste overleg 

Geen op- of aanmerkingen. 
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12. Varia en rondvraag 

- Maartje: weersvoorspellingen voor morgen (Glow in the dark) zijn niet ideaal. Communiceren via 

Facebook wat wel/niet doorgaat; 

- Ann VDV: klasbudget – systeem is omslachtig voor de school. Via Ann VV die hiervoor bonnen en Excel 

moet bijhouden en weer bij OR verhalen. Makkelijker 3 euro per kind cash in een enveloppe, waar ook 

bonnetjes in kunnen worden gestopt. Vanaf volgend schooljaar incl. budget van de Sint. Wordt 

besproken in klein comité. 

- Ann VDV: waarom kosten voor een hele dag DJ niet te dragen door OR. Budget wat opgehaald wordt is 

voor activiteiten voor de leerlingen. Vanuit de school durft men bijna niet meer om budget te vragen. 

Transparanter zijn over financiën en budgetten per activiteit, vaker inzichtelijk maken hoe financiën er 

voor staan.  

Bijeenkomst klein comité is ingepland op maandag 13 februari, nader te bespreken op volgende 

overleg OR (7 maart); 

- Hilde: 3 euro per kind klasbudget ook voor de kleuterschool – door school te laten inventariseren wat 

benodigd is en dit met OR te overleggen, zodat er duidelijkheid is voor alle leerjaren. 

- Sanne: Suikerfeest – waren altijd lolly’s. Sanne heeft met Maryah contact gehad – kleine harde wafels 

in een pot uit te delen i.p.v. lolly’s i.v.m. afvalbesparing. Songul helpt ook mee. Goed rekening houden 

met allergieën. 

Data vergaderingen ouderraad 

- Dinsdag 7 maart 2023 

- Woensdag 26 april 2023 

- Donderdag 8 juni 2023 


