
Notulen vergadering woensdag 29 augustus 2018  
 
 
Aanwezig: Roos de Roo (voorzitter), Silvana van Koningsbruggen, Ramses Christiaan, Manon 
Scholtens, Kristel van der Sman, Eelco Kosterman, Heidi Vermeij(notulist) 
 
Opening 
Roos opent de avond met de mededeling dat we snel gaan starten omdat Ramses om 21.15 weg 
moet. 
 
Notulen vorige keer 
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd. 
 
Post 
Naast bankafschriften geen noemenswaardige post. Wel werd op Facebook aan de OV gevraagd of 
een bepaalde fotograaf niet leuk zou zijn voor school. De afspraak voor dit jaar is al gemaakt en er 
wordt afgesproken dat de link even wordt doorgestuurd zodat iedereen kan kijken of de fotograaf 
echt anders (en leuker is). 
 
Financiën 

• Ramses heeft de cijfers van 2017/2018 ingevoerd. Alle facturen zijn verwerkt. De balans is 
opgemaakt, maar klopt nog niet helemaal. De vraag aan de andere leden is om hier even 
naar te kijken. Ramses stuurt de cijfers door. Vanwege de planning is het mooi om voor 7 
september reactie te geven. 

• Ongeveer 95% van de ouders heeft de ouderbijdrage voor 2017/2018 betaald, dat is een 
mooie score. 

• Voor dit jaar heeft Ramses nog geen goede leerlingenlijst, hij kan dus nog geen nieuwe lijst 
maken. Nog niet iedereen heeft betaald en de schoolreis komt wel dichterbij. Het voorstel is 
om de Izettle mee te nemen naar de informatieavond van 11 september, dan kunnen ouders 
eventueel ook betalen. 

• Voor het einde van de week zal er nog een herinnering voor de vrijwillige bijdrage uitgaan, 
Kristel past de brief van vorig jaar aan. 

• Er staat nog een bedrag open voor Warchild, Ramses heeft nog geen opdracht gekregen wat 
te doen. Manon gaat hier achteraan. Ze zal contact opnemen met Warchild of er iemand 
komt om het bedrag op te halen. De totale opbrengst van de sponsorloop is EUR 6292,90, 
een kwart hiervan is voor Warchild. 

• Het lijkt erop dat de OV toch binnen budget is gebleven, maar er zijn nog een paar punten 
onduidelijk voor Ramses, hij gaat Irma de Pater vragen om even mee te kijken. Hij gaat ook 
Annelies Heijnis vragen om samen met Bart Engels de kascommissie te vormen. Voor 19 
september  zouden zij bij elkaar moeten komen om alles te controleren. Dit in verband met 
laatste vergadering die op 19 september plaatsvindt, de laatste voor de ALV. 

• Voor wat betreft Denemarken: mede doordat school een aantal bedragen betaald heeft 
blijven we netjes binnen budget (Eelco heeft nog 1 factuur voor de Eftelingbus 
doorgestuurd). 

• Het idee is om voortaan de bedragen voor Denemarken uiterlijk half maart binnen te 
hebben, zodat er meer tijd is om de mensen die vergeten zijn te betalen aan te sporen. De 
brief voor de bijdrage gaat er begin januari uit. 

 
Evaluatie Eindfeest 

• De opbouw begon om 15.30 uur, met 3 of 4 personen, dat is eigenlijk te weinig. 



• Volgend jaar zijn koelkasten op het plein wellicht handig voor de drank. Nu was het een 
enorm gesjouw. 

• Het schema liep toch niet helemaal soepel. De volgende keer wellicht iedereen van tevoren 
een berichtje sturen waar ze worden verwacht en bij wie ze mogen melden. 

• De muntjes gingen een beetje fout. Doordat het ene muntje EUR 1,25 was en het andere 
muntje EUR 0,50 konden er met het dure muntje niet twee drankjes worden gehaald. Dit 
was lastig. Ook mogen er aan het begin van het feest meerdere punten komen om te betalen. 
De rijen waren nu wat lang. 

• Het springkussen stond verkeerd om, daardoor was er minder zicht op de kleintjes, voor 
volgend jaar wordt daar beter op gelet. 

• Niet iedereen was op de hoogte van de extra activiteiten, daarom volgend jaar een infobrief 
met deze activiteiten. 

• Overigens vond iedereen het een erg gezellig feest. 
 
 
 
Komende activiteiten: 
Activiteitenboekje: 
Eelco maakt voor de informatieavond een boekje waarin de ouders kunnen invullen met welke 
activiteiten ze zouden willen helpen. Hierin de contactpersoon vanuit personeel en contactpersoon 
vanuit OV. 
Schoolreis: 

• Drievliet is gereserveerd, bus ook. Drievliet heeft geen voorwaarden voor aantal begeleiders. 
Er wordt afgesproken dat er tot en met groep 5 begeleiders zijn, groep 6 en 7 mogen vrij 
door het park. 

• Eelco stuurt een oproep voor begeleiding rond.  
• Voor wat betreft de bussen: nummers op de bussen is handig. Vorig jaar wisten de 

leerkrachten in welke bus ze moesten stappen, maar het nummer stond niet op de bus en was 
niet bekend bij de chauffeurs.  

• Kinderen moeten zelf eten en drinken meenemen. Er is geen geld meer voor een kleine 
versnapering. 

• De kleuters gaan naar De Pretfabriek. Manon zal hierbij aanwezig zijn, benodigde gegevens 
(afspraken worden door Silvana doorgestuurd naar Manon). 

 
Verdeling activiteiten komend jaar 
Avondvierdaagse: de jeugdavondvierdaagse is in de schoolvakantie…. 
10 km avondvierdaagse: Heidi zoekt contact met Heidy Hardeman, zij heeft vorig jaar met haar 
dochter gelopen en een aantal andere kinderen. Vraag is of ze dit jaar het kan doen, of de week niet 
samenvalt met de week naar Denemarken. 
Sinttoneel: Deze groep zorgt zelf voor invulling 
Sinterklaas: Kristel, samen met Manon, Kristel wil wel graag helder hebben hoe de school in de 
Zwarte Pietendiscussie staat. Er zal een enquete naar de ouders worden verstuurd. Deadline 15 
september aanleveren, uiterlijk 1 oktober reacties binnen. 
Kerst: Heidi met Ramses 
Juffen en Meestersdag: Kristel 
Paasactiviteit: ? 
Sponsorloop: Ramses (met Kristel) 
Schoolfotograaf: Linda (met Kristel) 
Eindfeest: later te bepalen 
Leesactiviteiten: Manon en Heidi 
Boekenmarkt: 14 juni: Kristel en Ramses 
 



WVTK 
Vraag van 1 van de ouders: is er een koelkast waar kinderen van de bovenbouw hun drinken in 
kunnen zetten? Antwoord is: Nee. In geval van nood zou dit bij Marielle en Marjo in de klas 
kunnen, Eelco overlegt met hen.  
 
Afsluiting 
De vergadering wordt gesloten. 
 
 
 
 


