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                      Ouderraad 

 

Verslag vergadering Ouderraad 30 september 2019 

 
Aanwezig: Karel, Ingeborg, Peter, Djessica, Evelien, Vivian, Athina en Natasja,  

       Wendy is later aangeschoven 

Afwezig met kennisgeving: Joke en Sofie 

 

1. Opening 

Peter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom 

 

2. Evaluatie verslag vergadering 27 augustus    
Goedgekeurd, schoolfotograaf wordt gewijzigd, logo voor kaartjes wordt verzonden 

 

3. Ingekomen Post 

Sinterklaas/Kerstboeken 

 

4. Evaluatie verslag Heikant Verbindt 

Er is van te voren al veel over de bekendmaking gesproken. Niemand had zich opgegeven voor 

het open podium (was dit omdat de folders op 3 september in de brievenbus lagen en je jezelf tot 

1 september kon opgeven?) Zoals verwacht kwamen de inwoners van Heikant welke hun 

kinderen op school zitten, voor de rest niet veel andere inwoners gezien. Het was wel druk op 

school, de twee uren vlogen dan ook zeer snel voorbij. Het had dan ook wel een uur langer 

mogen duren. Er was te weinig hulp (bij de ouderraad). Bij de tattoos en de drank was het dan 

ook direct heel druk. Als er een vervolg komt is een goed draaiboek wel handig, ook afwisseling 

van mensen, zodat iedereen de festiviteiten eens kan zien. Om 16 uur ging het hele gevolg 

richting het dorpsplein, enkele leerkrachten en enkele ouderraadsleden bleven achter op een lege 

school, zij hebben nog diverse dingen opgeruimd maar niemand wist wat de bedoeling was. 

Eenmaal toen ook zij aangekomen waren op het dorpsplein, waren de activiteiten al klaar. Het 

duurde ook best lang voordat de uitslag van de duivenwedstrijd er was, de meeste kinderen 

waren al lang naar huis. DJ Tom heeft het nog gezellig kunnen houden tot 18 uur en moest toen 

afsluiten. Dit was dan ook direct het einde, wat zeer rommelig verliep. Niemand kon eten bij de 

brasserie, die bleek geheel afgehuurd te zijn door andere eters. Tom ging om 20.uur weer draaien 

als afsluiter maar dat kwam helaas niet meer op gang zoals het had kunnen zijn. De mensen 

gingen (thuis) iets eten en zijn niet meer terug gekomen. De ideeen van te voren waren goed, 

met de uitvoering ervan was het helaas minder… 

 

5. Ouderraad 

Perspecto heeft aangegeven dat ze graag zien dat de Ouderraad anders geregeld gaat worden (nu 

kunnen leden aansprakelijk gesteld worden). Karel geeft aan dat er niet zo heel erg veel 

verandert van opzet, de statuten worden gewijzigd en de ouderraad wordt een 

activiteitencommissie. Er is door Karel een mail verzonden naar de leden van de ouderraad wat 

hierover gaat. Onze mening wordt gevraagd en de leden die aanwezig zijn stemmen in met de 

verandering. Karel gaat verder actie ondernemen. 
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6. Schoolkamp 

Woensdagochtend rond 9 uur vertrekt Natasja met bus vol boodschappen en bagage richting de 

Puytvoet. Athina gaat mee. Wij zorgen dat alles uitgepakt is tegen dat iedereen aankomt. 

Woensdagmiddag om 13 uur rijden Madelon, Fabienne en Natasja richting Fort Breendonk. 

Donderdagmiddag om 17 uur de vossenjacht in de nieuwstraat. Hier gaan Peter, Natasja en 

diverse leerkrachten aan meedoen. Athina en Djessica gaan de spullen voor de bbq ophalen. 

Vrijdag rijdt Natasja weer met bus om alles op te halen. Athina, Djessica en Joke gaan mee 

poetsen. Wendy laat donderdag weten of ze mee kan. Tip voor de poetsvrouwen: neem eigen 

poetspullen mee zoals, dweil, emmer, sop, blik en veger. Om 9.30 uur vertrekken we, er kan 1 

persoon met Natasja mee rijden, de anderen met nog een auto erachter (spreken we nog wel af) 

 

7. E-wast 

Het gaat goed met het verzamelen van de spullen, containers zitten al behoorlijk vol. Nog te 

gaan tot 11 oktober. 

 

8. Sint/Kerst/andere schoolaangelegenheden 

Op 29 november komt de Sint naar school. Ingeborg gaat de Sint boeken. Natasja gaat hoofdpiet 

Johnny bellen en Wendy neemt contact op met Jamaica. Peter regelt de pakken bij Rinus. 

Vivian, Evelien en Joke (?) gaan om de kadootjes, zij regelen zelf een datum. Inpakken kan bij 

Athina. Het aankleden en sminken gebeurd in de BSO. Djessica, Wendy en Natasja nemen deze 

taken op zich, zij zullen om 8 uur op school aanwezig zijn. Over het vervoer van de Sint wordt 

nog nagedacht. 

Op woensdagochtend 18 december is het kerstontbijt, ’s avonds Kunst bij Kaarslicht. We gaan 

weer voor de bekende kerstchocoladekransjes. Goede doel wellicht eens de school zelf. 

Deze week is de kinderboekenweek gestart, de kinderen gaan mee op reis (thema). 

 

9. Rondvraag 

Wendy: zij had haar en Britt opgegeven voor de Clean-up day en stond alleen aan ’t Heike. 

Niemand had van dit project gehoord, er zijn tegenwoordig zoveel dagen dat er opgeruimd moet 

worden dat er besloten wordt hier voor de rest geen gehoor aan te geven. Wendy geeft aan dat 

het speeltoestel kapot is, dit is nog maar een paar jaren oud, het blijkt het huisje te zijn wat 

dringend toe is aan een opknapbeurt. Peter weet hier meer van. Er gaat in het voorjaar van 2020 

een briefje mee om dit met diverse ouders aan te pakken. 3
e
 punt van Wendy: er is een vacature 

voor de bibliotheek, die is nog niet opgevuld, hopelijk komt er snel iemand die dit op kan 

pakken. 

 

Athina: de ouderbijdrage is nog niet betaald door diverse ouders, kan dit in de volgende 

nieuwsbrief vermeld worden? Men kan nog tot 1 november storten dus nog een maandje 

afwachten, volgend jaar wellicht kortere tijd? 

 

Djessica: hoe gaat het met de bso? Hier zijn diverse aanmeldingen op geweest en elke dag 

nemen er kinderen gebruik van, dus dat loopt goed. 

 

Peter sluit de vergadering. 

 

Volgende vergadering dinsdag 12 november om 20.00 uur  

 

Notulist: Natasja 


