
 

 

NOTULEN 
 

Ouderraad St.-Petrusschool 

 

Datum 28 juni 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, 
Miranda van der Steen ,Tessa van Esch, Wendy Appeldoorn en Patricia van 
den Dungen 

Afwezigen: iedereen aanwezig!! 

 Onderwerp / Besluit Actie/Status Wi
e 

Aktie 

1. Opening/mededelingen Femke heet ons welkom en in het bijzonder Patricia die even komt kijken hoe 
een vergadering van de OR gaat. 

  

2. Notulen vergadering 15 mei 2018 Femke geeft aan dat ze haar actiepunten heeft gedaan: na de Petrusdag is er 
een mailing uitgegaan naar de ouders van groep 1,2 en 3. Daar zijn een paar 
reacties op gekomen. Ook hebben we wat ouders direct benaderd en daar zijn 
ook paar positieve reacties uit gekomen. Idee is om op de Infoavond een info-
tafel neer te zetten en daarvoor mensen die interesse hebben persoonlijk voor 
uit te nodigen.  

 

Germaine vroeg zich hoe het team gereageerd heeft op het verzoek om bij 
opening schooljaar iets ludieks te doen. Karin geeft aan dat het team niet 
enthousiast heeft gereageerd. Ze hebben met carnaval n Sinterklaas al iets 
groots.  

 

Germaine geeft aan dat er 1 gezin de ouderbijdrage niet heeft betaald. Dit heeft 
het gezin ook gemeld aan Karin. 

 

Femke geeft aan dat de zolder is opgeruimd en een dringend verzoek om dit 
ook zo te houden!!! 

  



 

 

3. Ingekomen en uitgaande post niks   

4. Openstaande evaluaties Petrusdag: paar verbeterpuntjes. Er was wat misgegaan met kinderen met 
allergieën. Een kind mocht (liever geen) suiker en had wel ranja op. Idee 
wordt gegeven om kinderen met allergieën een armbandje o.i.d. te geven. 
Karin gaat dat na ivm wet vd privacy. Verder wordt er een opmerking gegeven 
dat in het vervolg bij een ongeval bij twijfel altijd een ambulance gebeld moet 
worden. Karin vroeg zich af of er een verzekering is voor kinderen? Die loopt 
via ’t Dommeltje zelf.  

 

Avond4daagse: Tijdens het wandelen waren er een paar onveilige punten: 
rust bij water Vorsenpoel en route over dubbele spoor. Femke heeft deze 
punten doorgegeven aan de Keistamper. Fijn dat het team weer goed heeft 
meegeholpen bij de posten. Voor volgend jaar gaan we de hele werkwijze 
doorlopen. we zitten te denken aan betalen via de bank via Tikkie oid.   

  

5. Nieuwe Vice-voorzitter Danielle heeft zich aangeboden ter vervanging van Wendy.   

6. Denkgroepen zie bijlage   



 

 

7 Rondvraag Karin: bij de Angelaschool zijn ze al aardig op weg met het project 
Kindkwadrant. Voor onze school zijn er wat gebeurtenissen die voor onze 
school gevolgen zullen hebben. De slagboom bij het Lucas aan de Burgakker 
gaat op slot voor buitenstaanders. Er zal daar dus geen zoen&zoef-zone 
komen. De contactpersoon bij de gemeente is ernstig ziek en het is even 
afwachten wat dat voor gevolgen gaat geven. Juf Nicky is nieuwe lid voor 
Kindkwadrant vanuit team.  

De 2e week na de zomervakantie wordt er aandacht besteed aan verkeer via 
een project van Veilig Verkeer Nederland. Er wordt die week bv geteld hoeveel 
kinderen er met de fiets naar school komen. Opmerking: let op dat school niet 
voldoende plek heeft voor alle fietsen. 

Maartje haakt hierop in dat de regels op en rondom het schoolplein weer 
verslappen. Of de regen hanteren of aangeven dat regels niet meer gelden. bv 
Fietsen buiten schoolplein staan weer overal en niet allen bij de bieb en 
tegenover school. De route op schoolplein is onduidelijk. fietsenhok 
onderbouw is een rommeltje. Karin geeft aan dat ze van al deze regels niets 
af weet. Karin gaat hier achteraan. 

 

Germaine geeft aan dat de borrel dadelijk bij de Rechter is en dat de hapjes 
en eerste 2 drankjes van de OR zijn.  

 

Danielle: is kado juf Rachel geregeld? Celine geeft aan dat dat gebeurd is. 

Tessa: Juf Evelien stond niet op lijst van leerkrachten bij groep 5. Gaat ze daar 
weg? Karin geeft aan dat juf Evelien wel in groep 5 zal staan, maar niet met 
dezelfde aantal uren als afgelopen jaar aangezien de groep weer kleiner is. 

Wendy: bedankt ons voor de leuke tijd!! 

Patricia geeft aan zin te hebben in volgend jaar. 

  



 

 

10 Nagekomen informatie DATA OR VERGADERINGEN 

17 september ALV + vergadering 

14 november 

15 januari 

20 maart 

28 mei 

27 juni + borrel 

  

 

 

 

Denkgroep 2018-2019 



 

 

Sport- en speldag 5 september Jeroen - Hanneke - Hilke 

Schoolontbijt 9 november Miranda - Hilke 

Sinterklaasfeest Danielle - Celine - Patricia 

Kerstfeest Hanneke/Bram - Miranda - Franca (leraar vanuit team: Kim) 

Carnavalsfeest Danielle - Tessa - Hanneke (leraar vanuit team; Maaike) 

Schoolzwemkampioenschappe
n 

Ellen Maas ?: Femke vraagt het na 

Schoolfotograaf Tessa - Femke - Maartje 

Petrusdag Franka - Celine - Patricia 

Avond4daagse Femke - Maartje - Patricia (postopslag bij Tessa) 

Afscheid groep 8 Femke - Franca 

Koningsspelen 
(ondersteuning) 

Tessa - nieuw lid; proberen Rachel te gaan ontlasten 

Dag van de leerkracht  Celine - Hilke 

Koningshockey/voetbal Franca 

 


