
 

 

NOTULEN 
 

Ouderraad St.-Petrusschool 

 

Datum 15 mei 2018 

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

Afwezigen: Hilke van Schaaijk, Manon vd Oever 

 Onderwerp / Besluit Actie/Status Wi
e 

Aktie 

1. Opening/mededelingen    

2. Notulen vergadering 19 maart 2018 Femke geeft aan dat ze nog niet veel tijd heeft gehad aan de actie om een 
nieuwe penningmeester te werven. Dit wordt verschoven naar het nieuwe 
schooljaar. Tessa vraagt zich af of meer daadkracht vanuit het team kan helpen. 
Karin gaat dit bespreken met het team. Idee is om bv direct na een activiteit, bv 
Avond4daagse, Petrusdag, extra aandacht te geven aan de OR en zo proberen 
nieuwe leden binnen te halen. 

  

3. Ingekomen en uitgaande post niks   



 

 

4. Openstaande evaluaties ・Koningsspelen: Germaine geeft aan dat er stoepkrijt is gekocht, terwijl er 

nog veel dozen op zolder stonden. Nu voorlopig genoeg krijt aanwezig. 
Spelen waren goed gegaan; volgend jaar weer!! 

Karin vraagt waarom onze school niet mee doet aan de Koningsspelen die 
georganiseerd wordt vanuit Buurtsport Boxtel? Twijfel is of dat dat niet ten 
koste gaat aan de sfeer opschoot, als groep 6 t/m 8 niet op school zijn? Er 
wordt navraag bij de kinderen gedaan. De inschrijving voor de Koningsspelen 
is in september.  

・Schoolfotograaf: over het algemeen, zowel in OR als in het team waren de 

meningen minder enthousiast dit jaar. Vooral de achtergrond en de vreemde 
monden (doordat ze koekie en andere woorden moesten zeggen) van de 
kinderen en leraren op de foto vielen tegen. De organisatie neemt deze kritiek 
mee voor volgend jaar en als er mensen met klachten komen mogen ze dit 
rechtstreeks melden bij fotograaf.  

  

5. Petrusdag De tip-geving was cool!! Bij sommige kinderen was er wel teleurstelling dat het 
geen Langspier maar Dommeltje wordt. Maar dat komt helemaal goed volgens 
de organisatie. Planning loopt voorspoedig. Er zijn nog wel mensen nodig. 

Germaine gaat kijken of er budget is voor plaktattoos. 

  

6. Avond4daagse Loopt goed. Aanmeldingen vallen niet tegen ondanks dat groep 8 niet mee 
loopt. De garage van Tessa is gereserveerd. Femke bekijkt een week van te 
voren de bezetting van de rustposten. 

  



 

 

7 Verkeer Karin heeft dit punt op de agenda gebracht. Dit omdat er via de gemeente een 
subsidie te verkrijgen is, maar daarvoor zijn wel wat acties nodig. 

- het verkeersexamen van groep 7, doen we al. 

- verkeerswandelingen. Deze hebben de kleuters toevallig gedaan de 
afgelopen weken. 

Maar zo zijn er meer acties te doen. 

Het kindkwadrant gaat lopen zodra het Lucas meer weet. Dit heeft even stil 
gelegen doordat de contactpersoon daar ziek is geweest. En hier op school 
was Mirre de leraar vanuit het team die het zou oppakken, er wordt nu naar 
een andere gezocht.  

Celine vroeg zich af of er een bord in de straat aanwezig is waarop staat dat 
vrachtwagens niet toegestaan zijn op bepaalde tijden. Er rijden nu nog te vaak 
vrachtwagens en busjes door de straat rond aanvang en sluit school.  

  

8 Laatste vergadering en borrel DATUM 28 JUNI!! 19:15 uur vergadering op school. Aansluitend borrel. 

Germaine en Wendy gaan de borrel regelen.  

  



 

 

9 Data schooljaar 2018-2019 Voorstel vanuit Rachel: 

17/9 + ALV 

14/11 

15/1 

20/2 

16/4 

Voorstel vanuit OR om 20/2 naar maart te verplaatsen en 16/4 naar mei. 
Femke neemt dit op met Rachel. 

 

Tessa uit haar zorgen over de afmeldingen tijdens de afgelopen 
vergaderingen. En dan vooral de afmeldingen vlak voor de vergaderingen. Die 
zorgen hebben meer OR-leden.  

Karin geeft hierop aan dat ze uit het tevredenheidsonderzoek duidelijk konden 
merken dat de ouderbetrokkenheid minder is geworden. Dit is zorgelijk en 
moet een aandachtspunt worden. 

 

De Commitment moeten we meer duidelijk gaan maken!!! 

  



 

 

10 Rondvraag   ・Hanneke geeft nogmaals aan dat zij of Bram beschikbaar is om te helpen 

tijdens de Avond4daagse. Fijn! 

・Karin kreeg van Loek de Jong uit groep 5 een brief met een idee om aan 

meer leuke boeken op school te komen voor kinderen met dyslexie. Hij wil een 
boekenmarkt organiseren om geld in te zamelen voor boeken-voor-kinderen-
met-dyslexie. Er wordt een oproep geplaatst dat elk kind 5 boeken mee mag 
nemen naar school en die worden dan op de boekenmarkt verkocht voor 
€0,50. MooiBoxtel wordt benaderd voor publiciteit en Loek gaat rond in de 
klassen om hier meer aandacht aan te geven. 

・Karin heeft informatie gekregen over het initiatief “Schoolplein van de 

toekomst”. Dit houdt in, meer spelen/groen/bewegen. Via dit initiatief kan er 
70% vergoed worden, maar dan moet je wel als school met een voorstel 
komen. Femke gaat Manon vragen of ze dit project wil gaan uitpluizen.  

 

・Germaine heeft op zolder dozen met tassen, petjes en nog wat prullaria 

gevonden. Even bekijken of we er iets mee willen doen en anders weggooien.  

Idee is om in het nieuwe schooljaar de hele zolder eens op te ruimen. DATA 
VOLGT! 

 

・Maartje vroeg zich af wat de afspraken zijn omtrent afscheid groep 2. De 

gegeven ‘feestjes’ van de afgelopen jaren wijken nogal af van de regels in de 
schoolgids. En de verschillen onderling tussen de kleuterklassen is groot. Het 
is inderdaad de bedoeling om de regels in de schoolgids te volgen en navraag 
te doen bij de juf(fen) zelf. 

 

・Celine gaf aan dat het misschien welk leuk is om net zoals bij de 

Angelaschool iets ludieks te doen op eerste schooldag na de grote vakantie. 
Dit kan een activiteit worden van de OR, bv. Karin gaat het navragen bij het 
team. 
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・Tessa vraagt zich af of er een protocol is over een ‘x’ aantal keer luizen bij 

eenzelfde kind? Jazeker en die worden ook opgevolgd! Maar we hebben helaas 
ook te maken met ouders die er lak aan hebben…. 

 

・Wendy vraagt hoe het met de betaling van de ouderbijdrage zit. 5 gezinnen 

nog niet betaald. Moet deze bijdrage vrijwillig blijven: Ja. 

  



 

 

 


