
 

 

NOTULEN 
 
Ouderraad St.-Petrusschool 

 
Datum 8 november 2017 

Aanwezig: Celine van Grinsven, Danielle Pennings, Femke van de Weide, 
Franka van Steenderen, Hanneke Ketelaars, Hilke van Schaaijk, Karin Bierens, 
Maartje Teunissen, Manon vd Oever, Miranda van der Steen, Tessa van Esch, 
Wendy Appeldoorn en heel even terug: Debbie van de Vorst 

Afwezigen: Germaine van Meersbergen 

 Onderwerp / Besluit Actie/Status Wie Aktie 

1. Opening/mededelingen Femke bedankt Debbie voor haar inzet en gezelligheid tijdens de vele jaren in de 
ouderraad. Namens de ouderraad biedt ze Debbie een cadeau aan. Debbie 
bedankt de leden ouderraad op haar beurt weer voor de fijne samenwerking. Om 
het gemis om haar bij de komende vergaderingen te verzachten hebben we een 
pakket met lekkers gehad.  

  

2. Notulen vergadering 19 september 2017 Celine geeft aan dat ze in 3 denkgroepen is ingedeeld en dit iets teveel vindt. 
Besloten is dat ze carnaval niet doet. Blijft sinterklaas en avond4daagse over. 

  

3. Ingekomen en uitgaande post Alleen iets voor de penningmeester.   

4. Openstaande evaluaties nvt   

5. Dag van de leerkracht Is dit jaar niet op school gevierd ivm het staken van de leerkrachten. Femke en 
Manon hebben een digitaal kaartje gestuurd naar de leerkrachten. 

  

6. Schoolontbijt Alles is onder controle   

7 Sinterklaas 21 november gaat het beginnen op school!  
Karin geeft aan dat de school niet brandveilig was bevonden door de brandweer. 
Regels zijn hierdoor aangescherpt: er mag niks aan plafond hangen. De 
kerstversiering is geen probleem omdat deze over het algemeen van 
brandwerend materiaal is gemaakt.  
School gaat mee kijken naar nieuw brandwerend materiaal voor de verschillende 
momenten die gevierd worden, denk aan slingers etc. 

  

8 Kerst Gaat lopen, 15 november eerste vergadering   



 

 

9 DB-overleg Wordt zsm ingepland Femke afspraak inplan-
nen 

10 Procedure nieuwe leden Er is een nieuwe opzet gemaakt voor op de website waarin de ouderraad wordt 
voorgesteld. Hierin staat ook een stuk over de procedure van aannemen nieuwe 
leden. Als de laatste 3 regels daarvan worden weggelaten is iedereen tevreden.  
In groep 4 zijn er 5 klassenouders, beetje veel. Hanneke, Hilke en Miranda 
worden daar weggehaald. Blijven Danielle en Tessa over als klassenouder in 
groep 4. 
Na kerst starten we met een campagne om op zoek te gaan naar een nieuwe 
penningmeester  

  

11 Bekendheid OR website Rachel had een idee ingebracht om op de website van de school duidelijker te 
maken wie de ORleden zijn en in het bijzonder de klassenouders. Idee was om 
met je kind uit die klas op de foto te gaan en deze op de site te plaatsen. Dit idee 
wordt niet door iedereen ondersteund. Plan is nu om een groepsfoto op de web-
site te plaatsen. Er wordt nagevraagd of er in het ouderportaal een extra melding 
bij de klassenouders kan komen zodat andere ouders dit daar kunnen terugvin-
den.  

                      



 

 

12 Rondvraag Germaine via Femke: in ORkast staat nog stoepkrijt. Is dit te gebruiken? Tessa 
meldt dat dit van Koningsdag komt en op=op! 
 
Hanneke: is de informatie over spaarkasactie van de Rabobank duidelijk? Miss-
chien nog een keer vermelden? 
 
Tessa: vraagt hoe het staat met de procedure voor het aannemen van een nieu-
we IB-er? Karin geeft aan dat eerste gesprekken zijn geweest. Voor nu geldt 
leerkracht is eerste aanspreekpunt en de IB-er van de Theresiaschool, Heidi is 
daarna in te schakelen. 
 
Karin; vraagt onze mening wat betreft de grabbelton die gebruikt wordt bij ver-
jaardagen. Algemene mening is dat het alleen voor kleuters nog een 
meerwaarde geeft. Karin zou dit opnemen met Rachel. 
 
Karin meldt dat er voldoende reactie binnen zijn gekomen naar aanleiding van 
oproep voor luizenouders. Alleen voor groep B is het nog niet rond. In groep B is 
de animo van hulpouders sowieso klein(er). Idee wordt geopperd om de 
leerkracht van groep B de ouders persoonlijk aan te spreken. 
 
Karin geeft aan dat er plannen zijn om Rachel een eigen kantoortje te geven. 
Hiervoor wordt een gedeelte van de koffiekamer gebruikt. In dat nieuwe kantoor 
komt ook een extra werkplek oa voor de nieuwe IB-er. Vraag daarop is, passen 
alle tafels en computers daarna nog wel in de koffiekamer? Karin geeft aan dat 
er plannen zijn om een grote investering op IT-vlak te doen. Hierbij wordt 
gedacht aan laptops en WIFI.  
 
Celine: vraagt zich af of we de verjaardagen voor Mary en Jos niet zijn vergeten 
mee te nemen bij het vieren van de verjaardagen? Deze gaan niet gevierd 
worden. Verzoek van de kerstgroep om Jos na kerst extra te bedanken ivm zijn 
grote inzet tijdens kerstop-en afbouw (en alle andere extra hulp door het jaar 
heen).    
 
Hilke bedankt Femke dat ze voorzitter is geworden. 
 
Wendy vraagt waarom we de klassen niet meer ‘s middags mogen versieren. Dit 
is geen regel en je mag dit met leraar zelf afstemmen. 

  



 

 

 

 

 


