
Notulen ouderraad d.d. 22 mei 2017 

 

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

Ad Broeren, Josine Lazeroms, Judith Redelijk, Jolanda Dingenouts, Annemieke Venhorst, Franka 

Pijnenburg, Petra Petiet en Ineke Zopfi. 

Afwezig: Jantina Braspenning, Marianne Poll, Inge v.d. Broek en Angela Suijkerbuijk. 

Notulen: Astrid Mies 

 

1.Opening 

Colinda opent de vergadering en bedankt Jacinta Able voor haar inzet en betrokkenheid bij de 

ouderraad. Jacinta is 10 jaar lid geweest van de ouderraad en zegt haar lidmaatschap nu op omdat 

haar kinderen Vinkenbos gaan verlaten.  

 

2. Verslag d.d. 6 maart 2017 

De notulen worden goedgekeurd. 

Naar aanleiding van de notulen: 

 In de volgende vergadering wordt er besproken of de hulppool nog van groot belang is. 

Doordat het schoolfruit er niet meer is, is er op dit moment minder hulp nodig. Wel hebben 

een aantal moeders uit deze pool zich aangesloten bij het team voor het luizenpluizen. 

 Doordat het huidige team luizenpluizen nog niet lang werkzaam is, is het fijn dat deze groep 

binnenkort een keer bij elkaar komt om alle regels en richtlijnen nog eens goed door te 

spreken.   

 De instrumenten van het geld van de Grote Clubactie en de Kledingactie worden besteld bij 

Heutink. Juf Jolanda heeft samen met meneer Ger gekeken wat er nodig is. Er zijn o.a. 

handtrommels en tamboerijnen besteld voor de kinderen die ze kunnen gebruiken tijdens de 

muzieklessen. 

 

3. Mededelingen 

Team 

 Het team is bezig met het afronden van het schooljaar. Elementen waar dit jaar veel aan 

gewerkt is zijn: Gezonde school, passend onderwijs en de samenwerking met Kober. 

 De studiedag van 29 mei staat in het teken van het rekenonderwijs. 

 Basisschool Vinkenbos gaat samenwerken met de basisscholen van Rucphen en Schijf. Met 

als doel om samen kennis te delen en van elkaar te kunnen leren. 

 Van 30 mei t/m 2 juni is er op school een themaweek. Tijdens deze dagen wordt er aandacht 

besteed aan het Cultureel Erfgoed. Iedere groep heeft een eigen thema waar ze mee aan de 

slag gaan. Op donderdagmiddag zal er een spelletjesmiddag gehouden worden. 

 Dorpshuis De Trapkes heeft een prachtige 2de plaats behaald tijdens de finale van de 

Brabantse Stijlprijs 2017. 

 Ineke bedankt Jacinta voor haar inzet en betrokkenheid de afgelopen jaren.   

Brigade 

 Groep 7 heeft formulieren ontvangen voor het brigadieren voor het volgende schooljaar.  

 

4. Evaluatie vastenactie/Pasen 

Voor de vastenactie hebben de kinderen dit jaar plantjes en winkelwagenmuntjes verkocht. Daarmee 

hebben ze een mooi bedrag van €1500,- opgehaald. Dit jaar hadden we hetzelfde doel als vorig jaar, 

wellicht kunnen we kijken of we volgend jaar een ander doel kunnen steunen. Firma Potters heeft een 

goede service geleverd. 

De paasviering is goed verlopen, de kinderen uit groep 1 en 2 waren zeer enthousiast.  

 

 

 



5. Evaluatie kledingactie 

De kledingactie van afgelopen 12 mei was zeer geslaagd. In totaal is er 1300 kilo kleding opgehaald 

en daarmee komt het bedrag op €325,-. Van deze opbrengst wordt er een boom aangeschaft voor het 

plein van de onderbouw, zodat de kinderen daar meer in de schaduw kunnen spelen.  

Marieke stelt voor om de boom te planten in het najaar tijdens de boomplantdag. Er wordt gekeken of 

dit mogelijk is. 

Patricia geeft aan dat er op het plein van de bovenbouw een duikelrek wordt gemist. Mocht er geld 

over zijn kunnen we kijken of dat haalbaar is. 

 

6. Evaluatie sportdag/koningsspelen  

 Groep 1-2: De ochtend duurde net iets te lang voor de kleuters. Volgend jaar gaan we zoeken 

naar een passende oplossing. Astrid geeft een mogelijkheid aan om een gezamenlijke 

warming-up te doen met het dansje van Kinderen voor Kinderen, zodat er later met de 

spelletjes kan worden gestart. 

 Groep 3-4: De ochtend is prima verlopen, geen bijzonderheden. 

 Bovenbouw: De ochtend is prima verlopen, geen bijzonderheden. 

 De reacties op de appel en banaan waren zeer positief.  

 

7. Gezonde school 

 De periode van het schoolfruit is afgelopen. Het team heeft gekeken of het mogelijk is om het 

voort te zetten met eigen bijdrage, maar gebleken is dat het uitdelen, schillen en snijden van 

het fruit te veel ten koste gaat van de lestijd. In de toekomst zorgt iedereen dus zelf voor een 

trommeltje met fruit. 

 Ouders hebben de opmerking gemaakt dat in groep 7 en 8 op een vrijdagmiddag chips mee 

naar school genomen werd, om dit tijdens de film op te eten. Dit staat haaks op de regels van 

de gezonde school en zal ook niet meer gebeuren. 

 De traktaties worden soms toch weer ongezonder. In de nieuwsbrief van mei wordt hier weer 

een stuk over geschreven. Wij vragen de ouders nadrukkelijk om hun medewerking. 

 Gebleken is dat de gezonde pauzehap soms weer een koek blijkt te zijn in de bovenbouw. Dit 

is echter niet de bedoeling. Ook in de bovenbouw wordt er alleen fruit gegeten tijdens de 

pauze. 

 Volgend jaar wordt het thema ‘Bewegen’. 

 

8. Dankactiviteit 

Dit jaar gaan de kinderen deze activiteit verzorgen. Binnenkort wordt bekend gemaakt wanneer deze 

dag is. 

 

9. Overzetten oudste kleuters naar groep 3 

De kinderen van groep 2 glijden op donderdag 13 juli groep 3 in. Op deze ochtend maken ze kennis 

met hun nieuwe klas en klasgenootjes. Judith, Angela, Marianne, Petra en Astrid zijn bij deze activiteit 

aanwezig. 

 

10. Laatste schooldag/klassencadeau 

De laatste schooldag zal zijn op vrijdag 14 juli. In de middag is iedereen vrij. 

Na Pinksteren zal de brief voor het klassencadeau worden verspreid. Hierbij vragen wij een bijdrage 

van €1,- per kind per leerkracht zodat we een gezamenlijk cadeau kunnen kopen om de leerkrachten 

te bedanken. Individuele cadeaus zijn hierdoor niet nodig. Het klassencadeau wordt in de laatste 

schoolweek aan de leerkrachten aangeboden.   

 

 

 

 



11. Lidmaatschap ouderraad volgend schooljaar. 

Jacinta gaat de ouderraad verlaten omdat zij volgend schooljaar geen kinderen meer heeft op 

Vinkenbos. 

Verder geeft iedereen aan graag te willen blijven.  

 

12. Rondvraag 

 Jolanda vraagt zich af of er naar de foto’s wordt gekeken op de schoolsite. De reacties hierop 

zijn wisselend. Het zou fijn zijn als leerkrachten een mail zouden sturen wanneer er nieuwe 

foto’s geplaatst zijn, dit zou de ouders meer enthousiasmeren om te gaan kijken. 

 Petra vraagt of er een protocol is voor het beter melden. Ziek melden is gebruikelijk, maar 

wanneer het kind zelfstandig naar school gaat, en op school nog ziek is gemeld, zou het 

kunnen zijn dat het kind op school niet gemist wordt wanneer er onderweg iets is gebeurd. 

Ineke bespreekt dit met het team. 

 Patricia vertelt dat de jeugdraad na het organiseren van de beachsoccer het zand laat liggen 

op het plein naast school. Het is te vergelijken met de ijsbaan afgelopen winter. Zo kunnen de 

kinderen er nog langer van genieten en spelen met water en zand. 

 Patricia vertelt dat er bij de gemeente een potje is voor gezinnen die iets minder te besteden 

hebben. Hier kunnen gezinnen aanspraak op maken zodat hun kinderen bijvoorbeeld ook een 

hobby of sport kunnen uitoefenen. 

 Jacinta bespreekt het idee dat het nuttig kan zijn om schoolverlaters een jaar later op school 

uit te nodigen en te vragen of ze merken dat er dingen zijn die ze hebben gemist tijdens hun 

basisschool periode met de aansluiting naar het voortgezet onderwijs. Ineke bespreekt dit met 

het team. 

 Astrid geeft aan dat het soms voorkomt dat de poort van het schoolplein van de onderbouw 

tijdens schooluren toch open is, terwijl het gesloten zou moeten zijn. Ineke bespreekt dit met 

het team zodat iedereen weer alert is. 

 

13. Sluiting 

Dit was de laatste vergadering van schooljaar 2016/2017. De datum van de eerste vergadering in het 

nieuwe schooljaar is nog niet bekend.  

De bijeenkomst wordt onder dankzegging gesloten. 


