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Notulen vergadering Oudervereniging  Concept 

 

Dinsdag 16 mei 2017 
 

Aanwezig: Dorothée (voorzitter), Marjolein (secretaris), Sander (penningmeester in wording), 

Miriam (teamlid), Ilona, Manjana, Marjorie en Marjon. 

Afwezig: Jos (penningmeester), Arnoud, Nathalie, Sonja. 

_______________________________________________________ 

 

1. Opening en mededelingen 

 

 Dorothée heet iedereen welkom.  

 De actiepuntenlijst wordt besproken. De mededelingen via een scherm in de hal gaan 

we zelf doen omdat narrow casting te duur is. Zie bijlage.  

 Inventarisatie Wie-doet-wat-lijst volgend schooljaar. Zie de bijlage. Een paar 

opmerkingen bij bepaalde punten: 

- Klassenouders: er komt geen informatie avond. Sander maakt een lijst met alle 

klassenouders. 

- Naast de beheerder kelder (Manjana) komt er ook een beheerder van de 

boodschappen (Ilona) om te voorkomen dat er veel dubbel gekocht wordt.  

- Dag van de leerkracht: overleggen met Tim of hij weer trakteert en wat de OV doet. 

- Informatieavonden: Sander en Dorothée maken een filmpje en doen de lobby. Marjon 

heeft zich aangemeld voor de koffie. Voor het koffieschenken doen we een 

rouleringsysteem zodat iedereen naar de informatieavond kan en er ook koffie is. 

- We willen Arnoud vragen om de bosloop te regelen en Sonja om het schaatsen te 

organiseren.  

 De data voor de vergaderingen zijn vastgesteld op: 

Dinsdag 29 augustus (+ fotomoment voor in de hal!), dinsdag 24 oktober, maandag 15 

januari, dinsdag 13 maart en maandag 14 mei 2018. 

 Als je kartrekker bent geweest, pak de OV-map erbij. Daarin zitten formulieren waarin je 

alle benodigdheden en aandachtspunten kunt opschrijven. 

 

 

2. Mededelingen en vragen aan en van het team 

 

 Vanuit Sonja kwam de vraag hoe veel klassenouders er zijn. Inmiddels heeft Miriam dat 

uitgezocht: 27. 

 Vanuit de OV kwam de opmerking dat bij de kleuterklassen wel veel mails worden 

verstuurd. De vraag is of alle informatie in de themamail mag staan in plaats van 

meerdere e-mails. 

 Arnoud wil graag ook een sleutel van het hek achter het plein om die af te sluiten. 

Miriam heeft dit nagevraagd. Ze zal vragen aan Tim om aan het eind van het schooljaar 

de sleutels in te nemen en in het nieuwe schooljaar weer te verdelen. 
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 In verband met de paasviering stelde Marjolein de vraag: mogen kinderen pindakaas 

mee naar school of niet?  

 Als de fotograaf na schooltijd ook foto’s maakt, willen jullie Bianca vragen of ze er dan 

ook bij kan zijn? 

 Met schoolreis was de vraag of bij de groepen 1-2 de volgende keer groepjes gemaakt 

kunnen worden die evenveel durven.  

 

 

3. Evaluatie voorgaande activiteiten 

 Bij palmpasen was gekozen om dit keer niet langs de ouderen te gaan. Dat is beter 

bevallen. 

 Bij de paasviering hebben de leerlingen voor elkaar een ontbijt gemaakt in een 

schoenendoos. Voor de meeste ouders was dit een succes. De vraag was of het niet 

economischer en milieuvriendelijker is om de bolletjes en beleg voor de hele klas te 

regelen. En of pindakaas meegenomen mag worden naar school. Enige jaren geleden 

was dit nog niet het geval. 

 Sponsorloop: er waren genoeg appels. 

 Koningsspelen: gaat volgend jaar weer op de lijst. Er was enige verwarring over de 

organisatie bij het team. Als er na het ontbijt spullen over zijn, worden die uitgedeeld 

onder de leerlingen. 

 Fotograag ging goed. Bianca hielp goed mee. Al was dinsdag niet gevraagd aan Bianca 

of ze ook meehielp na schooltijd.  

 Schoolreis: van de groepen 3 en 4 was een succes. Erg leuk het Archeon en ook door 

de rustige dag veel ruimte voor de kinderen. Bij de groepen 1-2 was de vraag of de 

volgende keer groepjes gemaakt kunnen worden die evenveel durven.  

 

 

4. Aankomende activiteiten 

 

 Minitrip: de organisatie verloopt goed. 

 Musical: nog geen bijzonderheden. 

 Cadeau klassenouders: inventarisatie Miriam. 

 

5. Financiën 

 

 Sander meldt dat door een fout in de software de automatische incasso later plaatsvindt 

dat gepland. De eerste eind mei en de tweede begin juli. Manon zal op 29 mei hierover 

een aankondiging zetten op de website. 

 De kascommissie zou in de week van 16 mei bij elkaar komen met de penningmeester. 

 Er zijn geen overschrijdingen.  

 Sander wordt ingewerkt door Jos en Marije (boekhoudster. En Jos is met de financiën 

bijgestaan door Wanda! 

 Voor de ideeën over het geld van de TSO komt een eigen commissie die de ideeen gaat 

verzamelen en verwerken. Daarin zitten Sander, Dorothée, Marjolein en Marjon. Zij 

stellen de spelregels op en het tijdspad. De start van de ideeënbus is op de 

informatieavonden, waarbij de ouders ’s middags een gekleurde brief met 

antwoordstrook meekrijgen. De ideeën kunnen vanaf dan gedurende een bepaalde tijd 

in de bus worden gedaan.  

 

6. Rondvraag 
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 Vanuit de leerlingenraad was er een vraag over de aanschaf van voetballen. Dit gaat 

Marjorie regelen. 

 We vragen Nathalie voor het maken van het filmpje voor de informatieavond. 

 Marjorie wil graag in de groepsapp. 

 

Datum volgende vergadering: 

Dinsdag 29 augustus om 20 uur 

Locatie: School 

 

Wil je een vergadering bijwonen? 

 

Meld je aan bij oudervereniging@aloysius-school.nl 


