
 

 

NOTULEN 
 
Ouderraad St.-Petrusschool 

 
Datum 25 januari 2018 

Aanwezig: Celine van Grinsven, Danielle Pennings, Femke van de Weide, 
Franka van Steenderen, Germaine van Meersbergen , Hanneke Ketelaars, Hilke 
van Schaaijk, Karin Bierens, Maartje Teunissen, Manon vd Oever, Tessa van 
Esch, Wendy Appeldoorn 

Afwezigen: Miranda van der Steen 

 Onderwerp / Besluit Actie/Status Wie Aktie 

1. Opening/mededelingen Femke bedankt ons allen dat we eerder konden. Ook Karin geeft aan dit heel erg 
te waarderen 

  

2. Notulen vergadering 8 november 2017 Germaine was benieuwd naar de punten van het DB-overleg, volgende punten 
zijn besproken: 
- het vervroegen van het tijdstip van aanvang van de OR-vergaderingen. 
- datums OR-vergaderingen volgend schooljaar in overleg met Rachel 
- Karin is toegevoegd aan dropbox 
- de vacature voor een penningmeester. Deze wordt ook meegestuurd met de 

factuur voor de vrijwillige ouderbijdrage. 

  

3. Ingekomen en uitgaande post Brief van Kamer van Koophandel en reclame.   

4. Ouderbijdrage en oproep 
penningmeester 

Volgend schooljaar moet de factuur voor de ouderbijdrage eerder de deur uit. 
Algemeen voorstel is in oktober. De vacature voor penningmeester gaat ook mee 
met de ouderbijdrage.  

  



 

 

5. Openstaande evaluaties Kerst: evaluatie heeft tijdens opruimen plaats gevonden. Volgende keer zorgen 
we dat de gang naar de kleuters en groep 3 afgesloten wordt voor ouders 
TIJDENS de viering, dit om raamplakkende ouders weg te houden bij de 
klassen. Ook moeten we volgend jaar zorgen dat eerst de kleuters worden 
opgehaald, daarvan liepen er sommige ‘los’ in school rond. Tessa zorgt ervoor 
dat alle belangrijke informatie op dropbox komt te staan zodat ze volgend jaar 
snel en makkelijk kerst weer kunnen opbouwen. 
Schoolontbijt: sommige leerkrachten hadden aangegeven vtv meer informatie te 
hebben gehad. 
Sint: Communicatie met Het Goed liep niet goed waardoor de spullen te laat zijn 
opgehaald. Voor het team was het niet duidelijk voor wie de losse cadeautjes 
waren. Deze hebben lang rond gezworven in de aula. Germaine geeft aan dat er 
nieuwe pruiken nodig zijn en gaat daar budget voor reserveren voor volgend 
jaar. Ook geeft ze aan dat het budget voor Sint krap is en vraagt of iedereen er 
mee eens is dat we daar meer budget voor wegzetten elk jaar. Daar is niemand 
op tegen. 
 
Karin geeft aan dat het fijn was dat het opruimen van Sint en Kerst zo snel na 
het feest gedaan werd. Zodat de school snel weer rustig was. Ook zijn we goed 
omgegaan met de brandveiligheid.  

  

6. Carnaval Verloopt niet helemaal soepel: 
-DJ heeft aangegeven niet te kunnen draaien op de dag zelf. Gaan ze nu 
oplossen met een playlist. 
- Er zijn te weinig hulpouders. Op de hulpouderlijst stond dit haar geen optie voor 
helpen op de dag zelf en er zijn veel hulpouders die uiteindelijk niet kunnen 
versieren. Ze gaan vragen of Rachel een oproep op het ouderportaal wil zetten 
en er zijn wat mensen van de OR die aangeven wel te kunnen helpen. 

  

7 Koningsspelen Komt goed   

8 Petrusdag Loopt goed, volgens planning.   

9 Avond4daagse Dit jaar valt kamp groep 8 tegelijk met de A4d. Wendy mag mee op kamp 
waardoor ze deze week niet kan helpen bij de A4d. Hierdoor hebben we ook 
geen garage ter beschikking voor de spullen voor de pauzes. We gaan kijken of 
iemand daar ruimte MET WATERPUNT voor heeft. Qua mankracht komt het 
goed, Femke, Celine en Maartje blijven over. 

  



 

 

10 Schoolfotograaf Is geregeld. Tessa gaat een mail sturen om de data te controleren. Tegen die tijd 
komt er nog een melding in het sleuteltje. 

  

11 WVTTK Manon: vraagt wat voor muziekinstallatie en boxen we op school hebben. Advies 
is om even aan Jos of Willem te vragen wat we hebben. 
Karin:  
- koffie-uurtjes in de maanden januari en februari zijn afgelast doordat kantoor 
Rachel wordt gebouwd. Karin vraagt hoe wij sowieso tegenover de koffie-uurtjes 
staan? Advies, afschaffen en kijken naar een andere oplossing. Zeker misschien 
voor de ouders van nieuwe kleuters. bv inloopcafe, op binnenspeelplaats met 
kinderen.  
- Luizenpluizen is prima verlopen op de nieuwe manier. 
- Nieuwe leerkracht, ter vervanging van Mirre is Nikki van Heesch. Begint 1 fe-

bruari in groep 7 en 1 maart met de de andere klassen. De nieuwe IB-er zal 
Nikki van dichtbij volgen. 

- Er is iemand langs geweest van de GGD om te praten over De Gezonde 
School. Dit onderwerp maakte veel gesprekstof los. Algemene mening hier-
over is dat De Gezonde School te ver gaat, maar dat er wel wat duidelijke re-
gels mogen komen. Karin gaat dit opnemen met team. 

Tessa: heeft een tip om kinderen die naar de BSO moeten eerdere te laten gaan 
bij een kijkuurtje. Kan pijnlijk zijn voor deze kinderen omdat er niemand voor ze 
komt kijken. 
Femke: komende data voor vergaderingen zijn, 19/3, 15/5 en 2/7. Verzoek is om 
de laatste te verzetten naar een donderdag omdat we aansluitend altijd gaan 
borrelen. Nieuwe data, 28/6 ipv 2/7. 
We gaan ook door met de nieuwe begintijd. Inlopen vanaf 19:15 uur, diegene 
kunnen koffie maken etc en dan om 19:30 uur beginnen. Femke geeft de veran-
deringen door een Rachel voor het ouderportaal. 

                      
 

 

 

 


