
 
 

Notulen ouderraad d.d. 3 september 2018 

 

Aanwezig: Colinda den Breejen, Susan van Dijk, Annemieke Venhorst, Josine Lazeroms, Jolanda 

Dingenouts, Judith Redelijk, Petra Petiet, Ineke Zopfi, Inge v.d. Broek, Saskia Hagedoorn, Melanie 

Jaspers, Patricia IJzermans, Ad Broeren, Marianne Poll en Marieke Schalk.   

Afwezig: Angela de Rooij. 

Notulen: Astrid Mies 

 

1.Opening 

Colinda opent de vergadering en heet iedereen welkom in het nieuwe schooljaar.   

 

2. Verslag d.d. 12 maart 2018 

Naar aanleiding van de notulen: 

 De wegwijsbordjes zijn nog niet geplaatst. Ineke vraagt of Ronald en Jolanda dit verder op 

zich willen nemen, omdat zij hier een goed idee over hebben. 

 De kwestie van het entreegeld bij cultuuruitjes is nog niet besproken omdat er nog geen 

vergadering van deze werkgroep is geweest.  

 De luizenwerkgroep is positief over het voorstel voor een nieuwe aanpak. Het idee is dat er in 

iedere groep 2 vaste luizenmoeders zijn, naast de huidige luizenwerkgroep, waardoor de 

daadwerkelijke tijd vele malen korter zal zijn. Josine en Marianne gaan hier een brief voor 

opstellen en zal worden verspreid in de klas, geïnteresseerde ouders kunnen zich via de brief 

hiervoor opgeven. 

 De datum voor het planten van de boom op het voorste speelplein en het ophangen van het 

canvasdoek met het nieuwe logo is nog niet bekend. 

 Na afloop van de sportdag is de vlag van Franka niet teruggevonden. Jolanda gaat hier nog 

een keer achteraan en wanneer deze niet wordt gevonden zal er een nieuwe worden gekocht.  

  

3. Mededelingen 

Ouderraad 

 Aan het einde van de zomervakantie is Isa, de dochter van meester Johnny geboren. Wij 

hebben namens de ouderraad een kaartje verstuurd om ze van harte te feliciteren. 

 De hulppool blijft actief. Astrid communiceert dit naar de leden in de groepsapp.  

 De afgelopen schooljaren werden de kinderen in de groepen om het jaar met elkaar gemixt. 

Ouders hebben gevraagd waarom nu twee jaar achter elkaar is gemixt. Ineke zegt dat het elk 

jaar opnieuw wordt bekeken en dat het aan diverse factoren kan liggen om groepen te mixen. 

 Wij hebben als ouderraad veel reacties gekregen over de wijze waarop de laatste ouderavond 

heeft plaatsgevonden. Voor veel ouders was er toch een drempel om vrijblijvend een afspraak 

te maken voor de ouderavond. Het team heeft dit nieuwe concept bedacht en ging ervan uit 

dat de brief duidelijk was.  

 Bij de volgende vergadering zal Corine Rokx foto’s komen maken van de leden die nog niet 

op de website staan. 

 

Team 

 Dit schooljaar wordt er een nieuw schoolplan gemaakt. De kaders hiervoor zijn vastgelegd in 

een strategisch beleidsplan van de Borgesiusstichting. Het onderwijs zal de komende jaren 

stapsgewijs anders worden georganiseerd.  



Kinderen krijgen (nu ook al) te maken met meerdere leraren en onderwijsassistenten.  

Er zal nog meer afstemming plaatsvinden tussen Vinkenbos en Kober op het gebied van 

thema’s. Kober en Vinkenbos hebben bijv. een gezamenlijk registratie instrument KIJK voor 

de kinderen van drie t/m zes/zeven jaar. Pedagogisch medewerkers en leraren groep 1/ 2 

volgen hiervoor samen een cursustraject.  

 Samen met Basisschool De Vindplaats in Schijf en Martinus basisschool in Rucphen vormt 

Vinkenbos een cluster. Daardoor vindt er regelmatig overleg plaats met de directie en de 

teams van deze scholen. 

 Op vrijdag 31 augustus is het afscheid gevierd van meneer Jan. Het was een geslaagde dag. 

 

Verkeerswerkgroep 

 Ad geeft aan dat de opzet van het fietsexamen aandacht gaat krijgen. 

 

4. Kascontrole 

Petra en Josine verzorgen aan het einde van de vergadering de kascontrole. 

 

5. Kleding inzameling 

Van de opbrengst (€ 411,00) van de vorige kledinginzamelingsactie zijn verkleedkleren voor de 

onderbouw gekocht. Voor de bovenbouw moet nog een bedrag worden besteed. Uit de ideeën box die 

de kinderen vorig schooljaar hebben gevuld, zal de werkgroep een besteding gaan kiezen. 

 

6. Grote clubactie 

De start van de verkoop van de loten is 15 september. Voor het doel wordt gedacht aan een mobiele 

basketbalpaal voor het achterplein. Hierover wil Ineke eerst met het team overleggen. De werkgroep 

zal de reactie van het team afwachten en kiest daarna een definitief doel. 

 

7. Kinderboekenweek 

De kinderboekenweek start op woensdag 3 oktober en heeft als thema vriendschap. De opening staat 

in het teken van een recordpoging en vriendschapsarmbanden. Voor de onderbouw wordt een 

voorstelling met een poppenkast opgevoerd en voor de bovenbouw wordt een schrijver uitgenodigd. 

 

8. Evaluatie dankactiviteit 

Omdat het team het behoorlijk druk heeft gehad de laatste maanden van het vorig jaar schooljaar, is 

de dankactiviteit in de vorm van een dankavond niet doorgegaan. Ineke stelt voor dat de werkgroep 

voor het komende schooljaar een nieuwe invulling gaat bedenken en misschien op een ander tijdstip.  

 

9. Taakverdeling 

Bij de nieuwe taakverdeling is gebleken dat de groepen 1 D en 3 A geen klassenouder heeft. Omdat 

in deze beide groepen moeders zitten die al eerder hebben aangegeven lid te willen worden van de 

ouderraad, hebben wij hun benaderd. Dit zijn Lydia de Becker en Melanie Konings. Zij willen beiden 

lid worden. In groep 1 C is ook nieuwe klassenouder nodig en daarom is in deze klas een brief naar 

de ouders gestuurd. 

  

10. Rondvraag 

 Annemieke geeft aan dat de uitnodiging voor de infoavond voor groep 3 aan de late kant is 

verstuurd. Ook stond het niet vermeld op de schoolkalender. Ineke vertelt dat ook de datum 

van de sportdag verkeerd op de kalender staat vermeld. Er volgt nog een correctie per email 

naar de ouders met een verwijzing naar de website. 

 Verder stelt Annemieke voor om de kledinginzamelingsactie te verplaatsen naar woensdag. 

Omdat op vrijdag ook in de middag nog kleding gebracht kan worden, wordt besloten om de 

kledinginzamelingsactie niet te verplaatsen. 



 Judith geeft een compliment voor de infoavond in de groepen 3 en 8. In deze groepen werd 

de informatie door de leerkracht verteld. In de overige groepen was een inloopavond. Judith 

vindt dat je dan minder informatie van de leerkracht krijgt, doordat je meer in de schriftjes van 

je kind aan het kijken bent.  

 Josine vraagt of het klopt dat er in verband met de wet op de privacy geen adressenlijsten 

meer gemaakt mogen worden. Dat klopt. Volgens Ineke komt er een ouderportaal waarin 

allerlei zaken geregeld gaan worden. Bijvoorbeeld over het plaatsen van foto’s e.d. 

 Ook merkt Josine op dat de duikelstang op het achterplein vrij laag is. Ineke is hierover al in 

onderhandeling met het bedrijf die de duikelstang heeft geleverd. 

 Saskia vraagt of haar hulp weer nodig is bij het maken van de schoolfoto’s. Dat wordt 

uiteraard gewaardeerd en ook Melanie gaat helpen. Zij nemen zelf contact op met juf Sheila. 

 Ad heeft geen vraag maar wel een groot compliment voor de infoavond in  groep 3. 

 Marijke vraagt of er eierkoekjes worden uitgedeeld bij de kinderboekenweek. Dit wordt niet 

gedaan bij de kinderboekenweek, maar wel bij het voorleesontbijt op 23 januari. 

 

11. Sluiting 

De volgende vergadering is op 22 oktober a.s.  

De bijeenkomst wordt onder dankzegging gesloten. 


