
 

 

NOTULEN 
 

Ouderraad St.-Petrusschool 

 

Datum 19 maart 2018 

Aanwezig: Celine van Grinsven, Danielle Pennings, Femke van de Weide, 
Franka van Steenderen, Germaine van Meersbergen , Hanneke Ketelaars, 
Hilke van Schaaijk, Karin Bierens, Maartje Teunissen, Manon vd Oever, 
Miranda van der Steen ,Tessa van Esch, Wendy Appeldoorn 

Afwezigen: 

 Onderwerp / Besluit Actie/Status Wi
e 

Aktie 

1. Opening/mededelingen We zijn compleet en kunnen lekker op tijd beginnen!   

2. Notulen vergadering 8 november 2017 Celine gaf aan dat het opviel dat de positieve reacties op bv de 
georganiseerde evenementen niet gemeld worden in de notulen. Ik (Maartje) 
gaf aan dat de reacties eigenlijk altijd positief zijn en ik die inderdaad 
achterwege laat. En dat het vaak al lastig genoeg is om bij te houden wat er 
allemaal gezegd wordt en dat ik me dan meer concentreer op de 
verbeterpunten dan de algemene opmerkingen. Maar ik zal proberen ook de 
positieve reacties te vermelden. 

  

3. Ingekomen en uitgaande post niks   

4. Ouderbijdrage stand van zaken 
en oproep penningmeester 

Germaine geeft aan dat er 30 herinneringen op de post zijn gegaan. En daar 
zijn ook alweer betalingen op binnen. 

 

Idee is om het zoeken naar een penningmeester grootser aan te pakken. 
Iedereen is het daarmee eens. 

 

Een hulpkreet om meer hulpouders in het algemeen is ook nodig. Idee is om 
ouders van nieuwe kindjes meer informatie te geven bij start. 

 

En wij moeten mensen mondeling blijven vragen!! 

  



 

 

5. Openstaande evaluaties Carnaval: reacties vanuit school waren positief! Er waren wel wat tips voor 
volgend jaar. Oplossing voor het wegvallen van de dj was prima. Misschien 
volgend jaar wat discolampen toevoegen. De aanloop er naartoe was 
rommelig door het wegvallen van de leraar in de denkgroep, maar daar was 
op de dag zelf niks van te merken.  Tessa vroeg zich af waarom er stoelen 
waren tijdens de playbackshow. Om een beetje meer orde te houden. 

Budget is gehaald!! 

  

6. Schoolfotograaf Het fotomoment voor Brusjesfoto van kinderen die niet op school zitten moet 
nog even bekend gemaakt worden, ws de vrijdagmiddag. Er komt geen 
melding voor het extra meenemen van accessoires voor bij de foto.  

  

7 Koningsspelen Loopt.   

8 Petrusdag Voorbereidingen gaan goed. Waarom geheim houden tot kort van te voren. 
Geen speciale reden, gebeurd al langer zo… 

  

9 Avond4daagse Denkgroep is nog niet actief. De schuur is geregeld, mag bij Tessa. Danielle 
geeft aan dat de bekers op zijn en die worden besteld. Hanneke geeft aan ook 
evt beschikbaar te zijn aangezien Wendy de week van de A4D zelf met groep 
8 op kamp is. 

  

10 Afspraak ivm planning schooljaar 
2018-2019 

Er is niet echt een dag waarop veel niet kunnen. Voorkeur is dinsdag en 
donderdag. Femke gaat de voorkeuren doorgeven aan Rachel. 

  



 

 

11 WVTTK Manon: geeft aan te gaan stoppen met de OR.  

Germaine: de Petrusdag is nu wel heel vroeg en het lijkt zo geen 
eindejaarsactiviteit meer. Karin geeft als reactie hierop dat de laatste week 
toch een verloren week is en dat die prima is voor de Petrusdag.  

De doos met gereedschap is kwijt, iemand een idee. Nee niemand. Jos 
navragen… 

Wat is de werkwijze van het ouderportaal voor de leerkrachten? Karin geeft 
aan dat er afspraken zijn gemaakt. De MR had daar wat opmerkingen over en 
er wordt nog naar gekeken. Leerkrachten mogen tijdens schooltijd niet op 
mobiele telefoon kijken. bv afspraken voor de tandarts moeten minimaal 24 
uur viv aangegeven worden via ouderportaal. Is het een spoedafspraak dan 
op de dag zelf bellen naar Rachel. Een bevestiging van de leraar op berichten 
via ouderportaal is geen standaard. Karin gaat kijken of er een leesbevestiging 
in te stellen is. Voor inhoudelijke zaken (over de leerling) graag mailen naar de 
leraar zelf. Karin gaat ervoor zorgen dat de mailadressen bekend worden. 

Karin vraagt zich af of het regeltje wat in de schoolgids staat over het 
meebrengen van een kadetje na verjaardag of sinterklaas nog wel moet 
blijven bestaan. Algemene reactie; wel voor onderbouw en dan alleen bij 
verjaardagen.  

Nog een opmerking over de regel van het meebrengen van knutselen bij 
verjaardagen leerkracht die in de schoolgids staat. Deze moeten we nog een 
keer onder de aandacht brengen door deze in het sleuteltje te zetten. En dan 
geldt ook voor het einde van het jaar. 

Nieuwe regel bij extreme weersomstandigheden; bij code geel wordt alles 
afgeschaft. bv fietsen naar gym, buitenactiviteiten.. 

Miranda: andere scholen hebben tijdens communie een roos bij om aan 
dierbare te denken. Mag dit ook voor de Petrusschool vanuit de OR-pot? JA!! 

In groep 4 zelf wordt er verder geen aandacht besteed aan de communie op 
zich. Karin gaat dit navragen bij juf Lisette. Karin geeft aan dat de visie voor 
levensbeschouwing op het lijstje staat om te bekijken voor het hele team. 

Tessa: Vroeg zich af of er al iets bekend is rondom de nieuwe staking die 
gepland staat. Karin geeft aan dat dat op dit moment nog niet bekend is. 
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 Hanneke: hoe staat het met de uitslag van het tevredenheidsonderzoek? Karin 
geeft aan dat uitslag volgt. Er zijn wat opmerkingen vanuit OR dat de vragenlijst 
niet echt prettig was om in te vullen. Veel dubbele vragen en een erg lange lijst. 

Waarom loopt de Petrusschool nooit mee met de kinderoptocht met carnaval. 
Dit is een aantal keer geprobeerd, maar er is telkens weinig animo.  

Wel moeten we gaan kijken of we de optocht tijdens de carnavalsviering op 
vrijdag op school weer nieuw (ander) leven kunnen inblazen. 

Bij de BSO was er die dag in de zandbak (katten) poep aangetroffen. Bij wie ligt 
die verantwoording? Karin geeft aan dat de leerkrachten dit zelf controleren als 
ze buiten gaan spelen. De BSO heeft deze verantwoording ook zelf. 

 

Hilke: waarom mag groep 8 niet met de speelhuisjes spelen op de 
binnenspeelplaats. Karin geeft aan dat dat een samenhang is tussen de 
veroudering van de huisjes en de grote/sterkte van groep-8ers. De groep8ers 
zijn groot en sterk genoeg om deze huisjes uit of in elkaar te krijgen doordat ze 
bv in de huisjes gaan zitten en dan zo met rug en voeten de wanden van de 
huisjes uit elkaar drukken. 

Franka: wat is de regel als er ballen tijdens het buitenspelen op het dak terecht 
komen. Karin geeft aan dat ze met die regels bezig zijn om ze duidelijk te 
krijgen.  

  

 


