
Notulen ouderraad d.d. 9 januari 2017 

 

Aanwezig: Colinda den Breejen, Jacinta Able, Patricia IJzermans, Susan van Dijk, Marieke Schalk, 

Marianne Poll, Inge v.d. Broek, Ad Broeren, Angela Suijkerbuijk, Josine Lazeroms en Ineke Zopfi. 

Afwezig: Judith Redelijk, Annemieke Venhorst, Franka Pijnenburg, Petra Petiet en Jantina 

Braspenning. 

Notulen: Astrid Mies 

 

1.Opening 

Colinda opent de vergadering met voor iedereen de beste wensen.  

 

2. Verslag d.d. 31 oktober 2016 

De notulen worden goedgekeurd. 

Naar aanleiding van de notulen: 

 Opbrengst Grote Clubactie en Kledingactie: Er is in totaal nog 770 euro te besteden voor de 

aanschaf van muziekinstrumenten. Hiervan is al 98 euro uitgegeven aan boomwhackers. 

Franka heeft contact met Jolanda over de verdere aanschaf van instrumenten. Ineke vertelt 

dat het volgende project bewegen gaat worden. Mogelijk kan hiervoor een bedrag gebruikt 

worden voor de aanschaf van speelmaterialen. 

 De werkgroep Halversiering heeft nog een bedrag van 92 euro. Hiervan wordt verf gekocht en 

er zal snel een datum geprikt worden wanneer er geverfd zal worden.   

 Tijdens de schoolreis was er in een bus een onderwijsassistent aanwezig ipv. een leerkracht. 

In het vervolg zal er in iedere bus ook een leerkracht aanwezig zijn. 

 De ouderraad heeft geen voorrang om mee te gaan met de schoolreis als hulpouder, omdat 

meerdere ouders zich vaker inzetten bij verschillende activiteiten op school. Zo krijgt iedereen 

een gelijke kans. Dit wordt door de desbetreffende werkgroep zorgvuldig bekeken. 

 Dit schooljaar is het schoolreisgeld voorafgaand aan het schooljaar betaald. Dit is lastig door 

de start van veel nieuwe kleuters die op dat moment niet benaderd worden. Voor het 

komende schooljaar 2017/2018 zal het daarom worden teruggedraaid en wordt het 

schoolreisgeld in datzelfde jaar betaald. De opbrengst van de vrijwillige ouderbijdrage is 

vooruit gegaan ten opzicht van voorgaande jaren. Dit heeft met name te maken met het feit 

dat ouders de bijdrage ook contant mogen betalen. Tevens hebben ouders tot het einde van 

het schooljaar de tijd om deze bijdrage te voldoen. 

 Bij de rondvraag was gevraagd naar de foto’s welke op de algemene schoolsite zijn 

opgenomen. Ineke zegt dat bij aanmelding hiervoor aan de ouders toestemming wordt 

gevraagd. 

 

3. Mededelingen 

Ouderraad 

 De ouderraad heeft een condoleancekaart verstuurd naar J. Taks i.v.m. het overlijden van zijn 

moeder. 

 De ouderraad heeft een uitnodiging gekregen voor het afscheid van Annie de Rooij-Brood. Zij 

was 13 jaar in dienst bij de huishoudelijke dienst. Jacinta en Susan gaan naar de receptie. 

 Marianne geeft aan dat ze gaat stoppen met de werkgroep Halversiering. Er is vanuit de 

ouderraad geen animo om deze werkgroep te versterken. Dit gaf de aanleiding om een extra 

pool van ouders op te richten die hier graag de ouderraad zou willen ondersteunen bij 

bepaalde activiteiten zoals het versieren van de school, het snijden van het schoolfruit en 

eventuele ondersteuning bij overige activiteiten. Astrid zal hiervoor contactpersoon zijn en zal 

binnenkort een mail sturen naar alle ouders. 

Team 

 Het vignet Gezonde School is behaald en uitgereikt door de wethouder. Het team wil mogelijk 

verder doorgaan met het vignet Bewegen. 



Brigade 

 Er is via de nieuwsbrief een nieuwe aangepaste fietscirkel verspreid. Kinderen die buiten de 

cirkel wonen mogen hun fiets op het schoolplein parkeren. Kinderen die binnen de cirkel 

wonen niet. Als het door een andere reden (bv. medische noodzaak) niet mogelijk is kunnen 

ze een soort ontheffing vragen. We hopen dat ouders zich hier aan houden. 

 Er is een nieuwe wijkagent aangesteld. Er komt een aangepaste poster te hangen met haar 

gegevens. 

 De BOA komt regelmatig bij Vinkenbos controleren en dit zorgt voor verbetering. 

 Ineke vertelt dat de verkeerssituatie rondom school is besproken binnen de gemeente. Er is 

besloten dat de situatie rondom school niet wordt aangepast en ook de rijrichting niet. Bij de 

herinrichting van de Sint Janstraat (in 2017) komt er aan de kant van het steunpunt een 

zebrapad. De verkeerswerkgroep heeft de problemen nadrukkelijk met de gemeente 

besproken. De school geeft ook aan dat de houding en medewerking van de ouders van groot 

belang is om veiligheid te waarborgen! 

 

 

4. Evaluatie Sint 

Deze dag liep gesmeerd, het was een zeer geslaagde dag. 

 

5. Evaluatie Kerst 

 De kerstmarkt was zeer geslaagd met een geweldige opbrengst van 3100 euro voor 3FM 

Serious Request. Complimenten aan de werkgroep. 

 De communicatie was in het begin onduidelijk en het draaiboek kwam laat op gang. Het team 

neemt dit mee als verbeterpunt. Reden is dat werkzaamheden van Sint en Kerst elkaar snel 

opvolgen. 

 De hoeveelheden van drank moet worden opgenomen in het draaiboek zodat dit hergebruikt 

kan worden. 

 Er waren positieve reacties van de ouders op de vrije dag na de kerstmarkt. 

 

6. Carnaval 

Op woensdag 11 januari as. komt de werkgroep bij elkaar. 

 

7. Vastenactie 

De eerste bijeenkomst van de  werkgroep wordt gepland.  

 

8. Rondvraag 

 Marieke geeft aan volgend schooljaar de werkgroep Kerst te willen verlaten. Dit omdat zij de 

werkgroepen Sinterklaas, Kerst en Carnaval kort achter elkaar heeft.  

 Astrid geeft aan dat ze het leuk zou vinden om een keer een (voorjaars-)markt te organiseren 

waarbij de opbrengst naar een mooi doel voor school gaat, bv een tafeltennistafel. Tijdens de 

kerstmarkt is er gezamenlijk een prachtig bedrag opgehaald en het zou leuk zijn om zoiets 

ook voor Vinkenbos te doen. Iedereen is hier enthousiast over.  

 Ineke geeft aan dat dit jaar Sprundel 1025 jaar bestaat. Er is een speciale werkgroep met 

mensen uit het verenigingsleven die deze viering verder uit gaat werken. Mogelijk gaat 

Vinkenbos aansluiten bij een activiteit hiervoor. 

 

11. Sluiting 

De volgende vergadering is op 6 maart a.s.  

De bijeenkomst wordt onder dankzegging gesloten. 


