
 
 
 
Notulen ouderraad Vinkenbos d.d. 19 september 2016 
 
Aanwezig: Colinda den Breejen, Astrid Mies, Patricia IJzermans, Susan van Dijk, Franka 
Pijnenburg, Jantina Braspenning, Ineke Zopfi, Petra Petiet, Inge v.d. Broek, Marianne Poll, 
Angela Suijkerbuijk, Judith Redelijk, Josine Lazeroms en J.Dingenouts 
Afwezig: Marina Kouwenberg, Marieke Schalk en Annemieke Venhorst 
Notulen: Jacinta Able 

 
1. Opening 
Colinda opent de vergadering en heet iedereen welkom. In het bijzonder worden twee 
nieuwe leden welkom geheten. Josine Lazeroms (mama van Renske Lazeroms klas 3A) 
wordt welkom geheten. Inge zal Josine helpen tijdens haar eerste jaar bij de ouderraad. 
Tijdens de volgende vergadering zal Annemieke Venhorst (mama van Maud Ros klas 1/2A) 
aansluiten bij de ouderraad. Judith zal Annemieke op weg helpen het eerste jaar. 
 
2. Verslag d.d. 13 juni 2016 
De notulen worden goedgekeurd. 
N.a.v. de notulen: 
- Jantina vertelt dat de verkeerswerkgroep de hulpouders heeft bedankt d.m.v. een doosje 
merci. Dit doosje is uitgereikt door Tessa en er is meteen gevraagd naar verbeterpunten. Dit 
wordt besproken in de volgende verkeerswerkgroep.  
- Colinda zorgt dat de foto's van de leden van de ouderraad worden geplaatst op de 
schoolsite zodat de leden voor alle ouders herkenbaar zijn.  
- Ineke zegt dat de social media nog niet is besproken. 
- Het verven van de afbeeldingen op het eerste schoolplein heeft nog niet kunnen 
plaatsvinden. Een geschikt moment wordt nog gekozen. Ineke vertelt dat het schoolplein 
recent is geveegd en vraagt iedereen het plein netjes te houden.  
- Er is afgesproken dat tijdens de laatste schooldag de ouderraad een cadeautje verzorgt 
voor de leerkracht waarvoor iedere leerling 0,50 cent bijdraagt. Hierdoor komt er een 
gezamenlijk cadeau waaraan iedereen evenredig heeft bijgedragen en dit is prettig voor de 
leerlingen en leerkracht. Hiernaast zijn er enkele ouders welke individueel een cadeautje 
geven. Dit is vervelend tegenover de andere leerlingen en sluit niet aan op bestaande 
afspraken. Ineke zal inventariseren of dit veel voorkomt. De ouderraad adviseert dat de 
leerkracht dit met de ouders bespreekt tijdens het 10 minuten gesprek  
- Eind vorig schooljaar zijn klassenfoto's gemaakt met als thema Respect. Deze foto's zijn 
gereed maar kwalitatief niet goed genoeg om te vergroten. De werkgroep bespreekt dit. 
 
3. Mededelingen    
Ouderraad  
- Astrid Mies zal gedurende dit schooljaar de secretariaatstaken van Jacinta Able 
overnemen.  
- Colinda vertelt dat vanuit de jeugdraad Jac van Trijp heeft gevraagd of er geïnteresseerden 
zijn om deel te nemen aan een nieuwe werkgroep t.b.v. eventueel een toekomstige ijsbaan 
op het Kloosterplein. Deze ijsbaan wordt gemaakt indien de weersomstandigheden gunstig 
zijn. Geïnteresseerden kunnen dit doorgeven aan Colinda. 
- De leden van de ouderraad zullen dit jaar weer zorgen voor een adressenlijst van de eigen 
klas. Jacinta stuurt het voorbeeld hiervoor aan iedereen per email. Deze email wordt door de 



leerkracht doorgestuurd naar de ouders. In de bestaande klassen kan de klassenlijst van 
vorig jaar gebruikt worden als leidraad. Er is vorig jaar in groep 5B geen lijst gemaakt. 
Hiervoor wordt aandacht gevraagd. De lijst moet voor de herfstvakantie gereed zijn. 
- De ouderraad stuurt een felicitatiekaartje naar Richard Koevoets i.v.m. de geboorte zijn 
dochter Jailey. 
Team              
- Het team is het schooljaar gestart met een studiedag over cultuur met in de middag 
muziekonderwijs. 
- Er wordt gewerkt aan het jaarplan. Enkele onderdelen hiervan zijn cultuurschool, 
kanjerschool, gezonde school, rekenen, dyscalculi etc. Ineke vertelt dat er ook met Kober is 
gesproken over de gezonde school. Hierover is momenteel onduidelijkheid onder de ouders. 
Ineke verwacht dat hierover bericht zal volgen vanuit Kober.   
- De ouderraad vindt het prettig dat een aantal studiedagen op fijne dagen is gepland (bv na 
sint en hemelvaart)   
- Er wordt opgemerkt dat de onderbouw langer naar school gaat en dit zou terug komen in 
vrije dagen. Ineke geeft aan dat dit over de hele basisschool periode wordt uitgespreid. Als 
voorbeeld noemt ze dat alle leerlingen vrij zijn op vrijdag 23 december. Daarnaast vindt 
Vinkenbos het belangrijk dat de leerlingen voldoende basisonderwijs kunnen volgen. Ineke 
zegt dat er momenteel nog geen sprake is van een continue rooster.  
 
Brigade 
Er zijn nog geen mededelingen vanuit de verkeerswerkgroep. 
 
4. Kascontrole 
De kascontrole is gedaan door Patricia en Inge en akkoord bevonden. 
 
5. Kleding inzameling en grote clubactie 
De volgende kledinginzameling is op 4 november 2016. De opbrengst van de 
kledinginzameling en grote clubactie wordt gebruikt voor de aanschaf van muziek 
instrumenten. Jolanda neemt contact op met Noortje om na te vragen of er reeds een 
overzicht is van hetgeen er school aanwezig is.  
De brieven voor de grote club actie worden meegegeven op donderdag 29 september.   
 
6. Kinderboekenweek 
Er komt een toneelstuk vanuit een toneelvereniging voor de onderbouw (groep 1 t/m 4). Het 
thema is opa's en oma's: voor altijd jong. De activiteit voor de bovenbouw is nog niet bekend. 
Judith zal t.z.t. op de groepsapp hulp vragen bij het klaarzetten op dinsdagmiddag 4 oktober. 
 
7. Evaluatie dankcadeautje 
Het blijkt dat ouders het lastig vinden om zichzelf op te geven voor de dankavond. De 
ouderraad adviseert dat de leerkrachten een lijstje maken gedurende het jaar. Dit kan 
gebruikt worden voor het dankcadeautje en de uitnodigingen voor de dankavond. Dit jaar 
wordt er een dankgebaar (bv. een dansje) vanuit de individuele klassen gedaan.  De 
werkgroep zorgt dat de ouders tijdig worden geïnformeerd over de datum. 
Een ouder heeft aangegeven dat er een groot verschil was in de cadeautjes per klas. Het is 
beter als het cadeautje in ieder klas hetzelfde is. Dit wordt meegenomen. 
 
8. Taakverdeling  
De taakverdeling wordt onderling besproken. Colinda zorgt dat het overzicht wordt 
aangepast en dat de leden van het team worden toegevoegd. 
Er wordt afgesproken dat de werkgroep haldecoratie bij het versieren voor een thema (bv 
sint) hulp vraagt aan de leden van de betreffende werkgroep. Indien er dan niet voldoende 
hulp is kunnen mogelijk andere ouders gevraagd worden. 
Ieder schooljaar zijn er twee vergaderingen waarbij aansluitend bijeenkomsten met de 
werkgroepen en het team zijn. Deze avonden zijn vaak erg vol door de vergadering en de 



bijeenkomst met de werkgroep. Er wordt afgesproken om voor de werkgroepen aparte 
bijeenkomsten te plannen. De werkgroep sint komt bij elkaar op woensdag 5 oktober om 
12:30 uur. De werkgroep bespreekt of er wordt aangesloten op het sinterklaasjournaal. De 
werkgroep kerst komt bij elkaar op 3 oktober om 19.30 uur. Ineke communiceert dit binnen 
het team.  
Ineke en Colinda bekijken op korte termijn de data voor de andere werkgroepen. (o.a. 
carnaval, sportdag en vastenactie) 
 
9. Sluiting 
De volgende vergadering is op 31 oktober 2016.  
De vergadering wordt onder dankzegging gesloten. 


