
 
 
Notulen ouderraad Vinkenbos d.d. 31 oktober 2016 
 
Aanwezig: Colinda den Breejen, Astrid Mies, Patricia IJzermans, Susan van Dijk, Franka 

Pijnenburg, Petra Petiet, Inge v.d. Broek, Marianne Poll, Angela Suijkerbuijk, Judith Redelijk, 
Josine Lazeroms, Annemieke Venhorst, Ad Broeren, Marieke Schalk en Mariëtte Veraart 
Afwezig: Jantina Braspenning 
Notulen: Jacinta Able 

 
1. Opening 

Colinda opent de vergadering en heet iedereen welkom. Annemieke Venhorst (mama van 
Maud Ros klas 1/2A) sluit voor het eerst aan bij de vergadering. Tevens wordt Ad Boeren 
(papa van Nand uit 1/2B) welkom geheten bij de ouderraad. 
 
2. Verslag d.d. 19 september 2016 
De notulen worden goedgekeurd. 
Naar aanleiding van de notulen: 

 In het voorjaar worden nieuwe foto's gemaakt van de leerlingen (in een specifieke 
kleur) voor het thema “Kanjer”. De kwaliteit van de gemaakte foto's was onvoldoende. 

 Bijna alle klassenlijsten zijn verstuurd. In twee klassen wordt gewacht op enkele 
reacties.   

 Er worden complimenten gegeven voor de toneelvoorstelling tijdens de 
kinderboekenweek.  

 Mariëtte vertelt dat er is afgesproken dat de leerkrachten contact opnemen met de 
leden van de werkgroepen voor het plannen van een vergadering (o.a. carnaval, 
sportdag). De regie is in handen van de leerkracht.  

 
3. Mededelingen 
Ouderraad 

 De ouderraad heeft een beterschapskaart verstuurd naar meneer Enrico. Inmiddels is 
hij is weer aan het werk. 

 Marina Kouwenberg heeft besloten om na bijna 12.5 jaar afscheid te nemen van de 
ouderraad. Ze wordt bedankt voor haar deelname en ontvangt nog een 
afscheidscadeautje. Marieke neemt haar taken in groep 6a over.   

 Tijdens de vorige vergadering is gesproken over de werkgroep halversiering. De 
werkgroep halversiering vraagt wegens tijdsgebrek aan activiteiten werkgroepen om 
de versiering voor hun thema zelf te verzorgen. Dit betreft de werkgroepen sint, kerst, 
carnaval en kinderboekenweek. De werkgroep halversiering verzorgt de 
themaversieringen (denk aan herfst, winter, etc). De werkgroep sint heeft de 
versiering tijdens hun vergadering besproken en gevraagd welke leden van de 
ouderraad op 11 november kunnen helpen. De activiteiten werkgroep zal indien er 
behoefte is aan hulp bij het versieren deze vraag uitzetten in de groepsapp. 

 
Team 

 Het vignet voor de “Gezonde school” is momenteel in aanvraag. Het onderwerp wordt 
ook verwerkt in de ateliers. 

 Vinkenbos is ingeloot voor het fruitproject. De school ontvangt voor een bepaalde 
periode drie keer per week fruit.  



 Vinkenbos is gestart met het programma “Acadin”. Dit is een digitale leeromgev ing 
voor talentvolle leerlingen. De betrokken ouders zijn geïnformeerd. 

 Er hebben zich 18 kinderen opgegeven voor de “Madscience” lessen. Deze starten 
volgende week na schooltijd op school. 

 In enkele groepen zijn nieuwe digiborden geplaatst (Prowise borden). Alle digiborden 
worden gefaseerd vervangen door de stichting.  

 Het respect protocol is bijna gereed en wordt opgenomen op de schoolsite. 

 Er is vorig jaar getest met het leesprogramma “Bouw!”. Dit programma wordt vanaf  
januari 2017 in gebruik genomen. 

 
Brigade 

 Er komt in de nieuwsbrief een artikel over het verboden oxboard/hoverboard. 

 De werkgroep werkt aan oplossingen voor een veilig schooljaar. 
 
4. Grote clubactie 
De opbrengst is dit jaar 747 euro. Samen met de opbrengst van de a.s. kledingactie wordt dit 
gebruikt voor de aanschaf van muziekinstrumenten. Een gedeelte wordt gebruikt voor de 
aanschaf voor USB-sticks voor groep 8 welke worden gegeven als afscheidscadeau.   
De loten worden a.s. donderdag meegegeven.  
 
5. Evaluatie schoolreis 
Colinda heeft met juffrouw Lianda nogmaals gesproken over het feit dat de ouderraad niet 
deelneemt aan de werkgroep schoolreis. Terwijl opmerkingen en de evaluatie van de 
schoolreis wel bij de ouderraad terecht komen. De werkgroep schoolreis gaat er mee 
akkoord om de werkgroep uit te breiden met leden uit de ouderraad. Angela gaat hieraan 
deelnemen. 
Mariëtte neemt onderstaande vragen mee naar de werkgroep en komt hier op terug: 
- Tijdens de busreis was er in bus 1 geen leerkracht aanwezig.  
- Gedurende het schooljaar is de ouderraad aanwezig bij de ondersteuning van activiteiten. 
Op veel scholen is het gebruikelijk dat de leden van de ouderraad als eersten gevraagd 
worden om mee te gaan op schoolreis.  
- Sommige ouders hebben aangegeven dat het bezoek aan Toverland met de lengte 
beperking van 1.20 voor de kleuters of kleinere kinderen soms lastig is. Het team geeft aan 
dat er door de afwisseling op het park (zowel binnen als buiten) er toch voor iedereen (groot 
en klein) genoeg is te doen. 
- De betaling voor de schoolreis was dit jaar voor de zomervakantie zodat er bij de start van 
het schooljaar minder betalingen voor de ouders waren (o.a. schoolfoto, vrijwillige 
ouderbijdrage). Dit was lastig voor de werkgroep schoolreis. Het is niet bekend of dit heeft 
gezorgd voor een betere betaling van de vrijwillige ouderbijdrage. 
- De aankomst bij school was vooral voor de jongere leerlingen onrustig omdat veel ouders 
niet op het schoolplein stonden te wachten. Mariëtte vertelt dat volgend jaar de aankomst in 
de Hertogstraat zal zijn omdat de Sint Janstraat erg druk is. 
- Het was prettig dat de leerlingen een armbandje hadden met een telefoonnummer. 
 
6. Sinterklaas/kerst 
De werkgroep sint heeft de eerste vergadering met het team gehad. Het is goed bevallen om 
het overleg op een apart moment te plannen en niet na de ouderraad vergadering. Naast het 
Sinterklaas journaal komt er een eigen Vinkenbos verhaal. De komende jaren komen er 
klassencadeaus i.p.v. individuele cadeautjes.   
 
De werkgroep kerst heeft ook de eerste vergadering gehad. De leerkrachten waren laat 
geïnformeerd over de datum. Mariëtte neemt dit mee. Er is dit jaar weer een kerstmarkt op 
donderdag 22 december van 18.00 - 20.00 uur. De opbrengst gaat naar Serious Request en 
wordt persoonlijk naar Breda gebracht.   



 
7. Vastenactie 

De werkgroep moet nog bij elkaar komen. Bij de eerste vergadering wordt het goede doel en 
verkochte product vastgesteld. Marieke heeft mogelijk een suggestie voor een goed doel. De 
ouderraad geeft aan dat als product een herbruikbare tas of koeltasje mogelijke ideeën zijn.    
 
8. Rondvraag 

 Colinda heeft een document gemaakt voor de schoolsite waarop ook de foto's van de 
leden zijn opgenomen. Ze zal dit document digitaal versturen. In de kleuterklassen 
komt ook de foto van het lid van de ouderraad te hangen zodat het aanspreekpunt 
voor iedereen herkenbaar is.  

 I.v.m. de privacy wordt er opgemerkt waarom de foto's van de leerlingen op de 
algemene site zijn opgenomen en niet op een afgeschermd deel. Mariëtte neemt dit 
mee.  

 Er wordt gevraagd of de leden van de ouderraad zijn opgenomen op de 
schoolkalender? Colinda zegt dat enkel de namen van de voorzitter en secretaris zijn 
vermeld.  

 
9. Sluiting 
De volgende vergadering is op 9 januari 2017.  
De vergadering wordt onder dankzegging gesloten. 


