
 

 

NOTULEN 
 
Ouderraad St.-Petrusschool 

 
Datum: 19 september 2017 

Aanwezig: Femke van de Weide, Wendy Appeldoorn, Danielle Pennings, Tessa 
van Esch, Germaine van Meersbergen, Hilke van Schaaijk, Debbie van de Vorst, 
Manon vd Oever, Miranda van der Steen en Maartje Teunissen 
 
nieuwe leden: Celine van Grinsven en Hanneke Ketelaars 
Bijgeschoven: Karin Bierens 
Blijven hangen: Jeroen de Punder 

Afwezigen: Franka van Steenderen 

 Onderwerp / Besluit Actie/Status Wie Aktie 

1. Opening/mededelingen De nieuwe voorzitter, Femke heet iedereen van harte welkom! 
Nieuwe leden Hanneke en Celine worden welkom geheten. 
Karin Bierens is blijven zitten na de ALV. Er wordt gevraagd of ze vaker aanschuift. 
Dit bekijkt ze nog. 

  

2. Notulen vergadering 5 juli 2017 Femke gaat contact opnemen met de leden die minder vaak aanwezig zijn om te 
vragen wat hun bijdrage zal zijn aan schooljaar 2017-2018, met name inzet in de 
denkgroepen en de vergaderingen. 

Femke contact opne-
men met leden 

3. Ingekomen en uitgaande post Vooral informatie voor schoolreisjes, sinterklaas en kerst. Aan de betreffende 
denkgroep uitgedeeld. 

  

4. Begroting 2017-218 Algemene opmerking: blijf binnen budget en lever de declaraties op tijd (niet te 
laat) in. 
 
Budget schoolontbijt is €300, daar moet vooraf betaalde inschrijfgeld vanaf a 
€130, blijft €170 over. 
 
Zit bijdrage voor cadeau bij zwangerschapsverlof ook in potje OR. Ja €15. 
 
De verjaardagen van niet-aan-een-klas-gebonden-medewerkers worden als 
volgt verdeeld: 
juf Evelien: Tessa en Danielle 
juf Debbie, juf Karin B, juf Rachel: Manon en Celine  

  



 

 

5. openstaande evaluaties Nee. 
 
Kamp groep 8 en A4d vallen dit schooljaar samen. Er moet even gekeken 
worden of er problemen ontstaan doordat ouders bij beide activiteiten ingedeeld 
worden. 

  

6. Sport-en Speldag Prima plan B! Snel opgezet. Kinderen hebben een leuke dag gehad! 
 
Opmerking/vraag: of er volgende keer bij plan B gekeken/ geïnventariseerd 
kan worden welke hulpouder ‘wil’ afvallen die dag ivm werk/oppas ander kind. 
 
Miranda geeft aan dat ze thuis springkussens hebben die altijd kunnen worden 
gebruikt op school. Heel fijn!! 

  

7 Dag van de leerkracht Dit jaar wordt er gestaakt op de Dag vd Leerkracht, 5/10. Wat gaan we doen met 
deze dag? 
Karin B, geeft aan dat de dag van de Leerkracht dan vervalt aangezien de 
leerkrachten niet aanwezig zijn op de dag zelf.  

  

8 Schoolontbijt Dit jaar op 10 november. We zijn weer ingeloot. Miranda, Manon en Hilke zijn de 
denkgroep. 

  

9 DB-overleg Wordt zsm ingepland Femke afspraak inplan-
nen 

10 Procedure nieuwe leden We zijn heel blij met de 2 nieuwe leden. 
 
Het is afgelopen keer niet helemaal netjes verlopen met aannemen van nieuwe 
leden. Er is geen beleid wat dat betreft en dat moet zsm worden opgesteld. 
 
Er moet bij de volgende vergadering een procedure zijn.   

  



 

 

11 Rondvraag/ wvttk Femke geeft aan dat het afmelden voor de denkgroepenavond as donderdag 
moet gebeuren bij desbetreffende leraar. 
 
Tessa geeft aan dat we de nieuwe leden al kunnen verdelen over de 
denkgroepen. Celine gaat aanschuiven bij Sinterklaas, Carnaval en A4d. Han-
neke schuift aan bij Kerst en Koningshockey/voetbal 
 
Jeroen vraagt aan Karin welke leraar aanschuift bij het project ver-
keersveiligheid? Karin komt daar op terug bij hem. 
 
Debbie. Er is deze keer geen luizencontrole geweest omdat er niet voldoende 
luizenouders waren. We zijn dus op zoek naar luizenouders/luizengrootouders. 
 
Manon geeft aan dat op haar werk, Waterschap de Dommel, een subsidie te 
krijgen is voor klimaatbestendige schoolpleinen. Ook zou er eens gekeken kun-
nen worden naar een excursie naar de waterzuiveringsinstallatie. 
 
Hanneke geeft aan dat ze op haar werk een project voor de bijen hebben, loopt 
in mei meestal. Karin B geeft aan dat misschien mooi aan kan sluiten op leerstof 
Natuurzaken en daardoor buiten er meer bij kunnen betrekken. 
 
Wendy vraagt zich af of een klacht over de schoolfotograaf (foto’s nog niet 
ontvangen) via denkgroep moet gaan of dat ouder zelf contact moet leggen met 
fotograaf. Dat laatste is het geval. Zeker met deze methode, dat ouders zelf 
online bestellen, kunnen ouders het beste zelf contact opnemen. Tenzij we 
merken dat het veel of veel dezelfde klachten zijn dan neemt denkgroep zelf 
even contact op. 
 
Danielle zegt dat bij de Rabobank een project loopt, clubkas en dat we daar als 
school ook aan mee kunnen doen. We kunnen als school dan een financieel 
doel opgeven, bv geluidsinstallatie en leden van de Rabobank kunnen dan stem-
men. Debbie/Karin gaan dit uitzoeken. 

                      

 

 

 

 



 

 

 

Denkgroep 2016-2017 2017-2018 

Sport-en Speldag 13-9-2017 Jeroen Maartje Germaine Tessa Marc Jeroen Germaine Franca 

Schoolontbijt 10-11-17 Mary Ingrid Manon Miranda Hilke 

Sinterklaasfeest Floor Manon Danielle Danielle Germaine Celine 

Kerstfeest Tessa Franka Maartje Tessa Maartje Miranda Hanneke 

Carnavalsfeest Marc Danielle Manon Manon Hilke Celine 

Schoolzwemkampioenschappen Ingrid Ellen Maas 

Schoolfotograaf Wendy Femke Tessa Wendy Femke 

Petrusdag Franka Femke Wendy Franka Germaine Danielle 

Avond4Daagse Wendy Femke Wendy Femke Maartje Celine 

Afscheid groep 8 Ingrid Wendy Mary Hilke Wendy Germaine 

Koningsspelen Tessa Mary Tessa 

Dag van de leerkracht 5-10-17 Manon Femke vervalt dit jaar 

Koningshockey/voetbal Germaine Germaine Hanneke 

   

 


