
 

 
 
  
  
Dag   : maandag 13 Juni 2022  
Notulant : Corinne  
Aanwezig : Corinne, Monique, Karin, Kirsten, Yvonne, Ivonne, Michaela,    
                         Chantal, Annemiek, Janneke, Diede, Daniëlle  
Afwezig : Stefan, Marjon, (allemaal met bericht)   
  
AGENDA  

1. Monique opent de vergadering.  
  

2. De notulen van 24 Maart worden goedgekeurd.  
Draaiboek sinterklaas (Kirsten vraagt dit na bij merel)  
Kiss & Ride stuk in nieuwsbrief en vertraging mbt aanpak verkeerssituatie i.v.m. 
personeelstekort. Er ligt een plan met een kleine wijziging met hierin oa vanuit een kant erin 
en via twee kanten eruit. Bochten worden verruimd waardoor de auto’s makkelijker op de 
eigen weghelft kunnen blijven en er worden meer borden geplaatst.  
Er komen extra fietsbeugels. Bij Nemelaerstraat wordt onderbord aangepast; verboden in te 
rijden.  
Victor veilig poppen komen er  
Ook aan de nemelaerstraat extra fietsenstalling.  
Bouw pas beginnen als er een veiligheidsplan is.  
Planning na de zomervakantie.  
  

3. Evaluatie Pasen   
Tip  
-Ook groep 1 t/m3 langs de deuren  
-voldoende begeleiding bij het versieren van de stokken  
-ouders die meelopen attenderen dat kinderen wel mogen snoepen.  
-Cello niet vergeten  
-Alle eieren naar de voedselbank  
  
Top  
-super dat de traditie in ere wordt gehouden  
-stokken versieren was leuk  
  
Evaluatie Koningsspelen   
Top  
-open verpakkingen naar Tante Pollewop en Kindertuin dichte verpakkingen naar de 
voedselbank  
-Parcours door de school erg leuk  
-super dat het terrein van Nemelaer gebruikt mag worden  
- Ontbijt was prima  
  
Tip  
Goed   
Herhalen met ontbijt  



 

 
Zorg dat een persoon per werkgroep de financiën doet, verzamelen een persoon dan alles 
naar de penningmeester  
  

4. Activiteit schoolfotograaf  
 -maandag 27 Juni. Voorstel, reminder in Parro op vrijdag en de klassenapp.  
  

5. Activiteit afscheid groep 8  
-14 juli ouders voor de avond zijn geregeld   
Kirsten, Annemiek en Cora.  
Ouders gevraagd van groep 7 waarom geen leerkrachten (heeft met taakbeleid te maken)  
Diede checkt of er een andere oplossing mogelijk is.  
  

6. Luizenmoeders (Kirsten v.d. Nieuwburg)  
-niet aan ouders te komen moet dit nog gebeuren.  
Verantwoordelijkheid bij ouders. Idee Daniëlle na elke vakantie een mail sturen let even op 
luizen. Altijd luizenmoeders geweest helaas te weinig ouders te vinden.   
  

7. WVTTK   
* terugkoppeling MR  
Kerst  
- Kinderen moeten een x aantal uren per jaar maken vandaar dat er maar 5 studiedagen 
zijn, dit houdt in dat kerstviering verplicht is.  
Kerstactiviteit heeft hierdoor voorkeur op donderdag avond.  
Schoolreisje  
-Ouderbijdrage verhogen, is al jaren gelijk, ligt bij de MR. Ieder jaar iets erbij (inflatie) 
voorstel €30,-- / €40,-  
- Voorstel elk jaar schoolreisje. Ene jaar groot uitje en ander jaar low budget uitje met eigen 
groep.  
-Goed vastleggen in begroting welk bedrag je spaart/reserveert voor schoolreisje.  
-Sommige scholen, incasseren schoolreisje apart. Dit willen we niet (dit om te voorkomen 
dat een ouder deze aparte bijdrage niet betaald)  
-In leerlingenraad is aangegeven dat kindren graag elk jaar een schoolreisje zouden willen. 
Dat houdt in dat de ouderbijdrage zeker € 40.-- moet worden.   
-Team bewust gekozen om schoolreisje te splitsen in groep 1 t/m 5 en 6 t/m 8. Advies: 
groep 5 toch aan te laten sluiten bij hogere groepen. Groep 5 leerlingen zoeken meer 
uitdaging (zijn te oud voor activiteit voor 1 tm 4 leerlingen).  
-Daniëlle vraagt na hoe het in Helvoirt geregeld is omdat ze daar wel met bussen gaan.  
-Monique gaat argumenten voor verhogen ouderbijdrage terugkoppelen aan de MR.  
Inrichting schoolplein  
-mooie nieuwe plannen, de ontwerper heeft zich niet aan het budget gehouden, ontwerp is 
nu teruggestuurd naar de ontwerper.  
-schaduwplekken eventueel met luifels (is meegenomen bij MR overleg), in Oisterwijk is 
een school met betonnen parasols.  
-tijdsbestek; hopelijk voor de zomervakantie plan rond.  
Verkeer  
-plan vanuit de gemeente er komen Boa’s kijken.  
- Juist gebruik kiss&ride zone: een aantal weken gaan Chantal, Marjon en Monique op 
wisselende dagen hier staan om gebruiker aan te spreken.  
-blijven herhalen. Voorstel zeker na de vakanties. Ook voor oppas, opa en oma.  



 

 
-na de vakantie samen met de Hasselbraam en Kindertuin plan opnemen, en de kinderen 
hierin betrekken.  
  
* Nieuwe wet   
-centraal vanuit de stichting een concept voor gekomen het regelement en de statuten 
moeten aangepast worden.  
-Daniëlle zou jij na kunnen vragen hoe het in Helvoirt geregeld is.  
-Marjon terugkoppelen hoe de reactie is van de andere scholen en kan er van elke school 1 
persoon zitting nemen, zodat we hier een werkgroep van kunnen maken. Zo niet, dan 
maken we een kleine werkgroep van onze OR om alles volgens de regels van de nieuwe 
wet aan te passen.  
  
  
-O.R. meteen na schooltijd is geen optie. Huidige tijd 19:30 blijft.   
  
  

8. Punten nieuwsbrief.  
-afscheid Karin  
-nieuwe verkeersplan gedeeld in nieuwsbrief  
-Kiss en Ride zone  
-steeds minder ouders luizen pluizen herinneren via Parro na elke vakantie  
-schoolfotograaf 27 juni  
-14 juli afscheidsavond groep 8  
  

9. Afscheid Karin Verstijnen  
2012 gestart in de o.r. als penningmeester. Hartelijk dank voor je inzet.  
  
  

10. Rondvraag  
-Yvonne bij de kleuters staat iedereen weer vooraan, de kleuters kunnen de ouders niet 
zien. Reminder sturen.  
-Annemiek brigadieren ouders van groep 7 en 8 verplichten om te brigadieren, anders 
opa’s en oma’s eventueel in Haarens Klokje mensen vragen. Diede neemt dit op met 
Marjon.                                
-Karin waarom 3 klassenouders beslissing van Marjon.  
Er wordt maar naar een klassenouder iets gemaild en de andere weten niets.  
Leerkracht zou een app/mail moeten maken met alle klassenouders.  
-Janneke plas water op het schoolplein, put waarschijnlijk schoonmaken.  
  
  
  

11. Monique sluit de vergadering.  
 


