
Notulen website vergadering Ouderraad/Oudervereniging Het Palet 
Maandag 4 september 2017 
________________________________________________________________________ 
 
1. Welkom en vaststellen agenda 
Voorzitter opent de vergadering. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken. 
 
2a. Een OR-lid heeft voorafgaand aan de vergadering aangegeven te gaan stoppen 
met haar deelname aan de OR. Dit heeft zij per mail en tijdens de vergadering aan 
ons toegelicht. De functie van secretaris is daarmee vrijgekomen.  

2b. Stukken prolongatie van de Doorlopende ongevallen en schoolreis verzekering 
binnengekomen bij de penningmeester. Voorheen ontving zij alleen de factuur maar 
nu ineens alle stukken? De vraag vanuit de OR is of deze stukken van toepassing 
zijn voor de OR? Deze kosten worden al jaren door de OR betaald vanuit de 
ouderbijdrage. Teamvertegenwoordiger gaat dit navragen. 
Onderstaande dient nog te worden doorgeven aan de verzekeringsmaatschappij: 

- Aantal leerlingen voor dit schooljaar, per 01.10.2017. 
- Nieuw contactpersoon. Staat nu nog de oude directrice op vermeld. 
- Er staat nu werelddekking op vermeld. Kan dit worden gewijzigd? 

3. Vaststellen Notulen  

Doornemen actiepunten: 
- Alle ouderbijdragen en schoolreisbijdragen 2016 zijn voldaan. 
- De moeder van een van de leerlingen heeft aangegeven dat zij wil helpen en 

wil een keer een vergadering bijwonen. 
- Sponsoractiviteit Agora ! nog geen actie op ondernomen 
- Ideeën welkomstbrief/-pakket nieuwe ouders ! nog geen actie op 

ondernomen 
- Vragen aan team hoeveel appels er waren voor sportdag ! nog geen actie 

op ondernomen 
- Vergaderplanning 17/18 doornemen ! is akkoord. 
- Maken en overdracht van draaiboekje avondvierdaagse door ex OR lid ! Nog  

niets van ontvangen. OR lid gaat navragen. 
- KvK-inschrijving nagaan ! checken onder welke naam we staan 

ingeschreven. En Met hoeveel personen. Dit gaat secretaris nakijken. 
- Activiteit Palet met ouderen ! doorgeschoven naar dit schooljaar. 
- Navragen eigen emailadres OR ! er is een emailadres aangemaakt voor de 

OR. Dit emailadres staat vermeld op de website van het Palet. Alleen het 
beantwoorden van mails lukt nog niet? En het wachtwoord? Voorzitter gaat 
dit navragen bij directeur. 

- Navragen hoe het zit met het adviesrecht van de OR. Dit mede doordat er 
beslissingen worden genomen zonder het raadplegen van de OR zoals 
bijvoorbeeld bij het vrijstellen van de vrijdag voor de groepen 1-2. 

- Organisatie Fancy Fair ! zie punt 6. 
- MR-lid heeft gevraagd of zij voortaan ook de notulen van de OR mag 

ontvangen daar zij lid is van de MR. Hiermee is zij dan ook op de hoogte van 



de zaken die bij de OR spelen. Dit is akkoord en zij zal worden opgenomen 
in de mailinglijst. 

4. Rolverdeling OR, nieuwe secretaris, taken herverdelen 

Met het stoppen van een OR-lid is de rol van secretaris vrijgekomen en dienen haar 
taken te worden herverdeeld. 

- Secretaris: een ander OR-lid neemt dit over 
- Ingekomen post: Voorzitter 
- Cadeautjes overige teamleden: Penningmeester. Gaat zij dit alleen doen of 

met nog iemand vanuit het team erbij? Tevens komt te sprake hoeveel de 
bijdrage is voor deze cadeautjes. Dit wordt nu bijgesteld naar € 10,-. 

We hebben een nieuwe aanmelding van een moeder van een van de leerlingen, zij 
komt de OR versterken. Tevens zullen diverse moeders nog worden benaderd. Met 
de versterking van nieuwe ouders even opnieuw naar de projectverdeling kijken. 

5. Financiën 

5a. Penningmeester heeft het financiële overzicht van 2016/2017 gemaakt. Hier 
zijn verder geen vragen of opmerkingen over. We zijn binnen budget gebleven. 
De post voor cadeautjes is hoog dit komt onder andere vanwege veel vertrekkende 
teamleden. 
Het financiële overzicht ligt ter inzage bij leerkracht groep 7/8 tijdens de 
informatieavond. Er wordt een papier aangeplakt ter informatie voor de ouders dat 
zij dit kunnen inzien. 

5b. De brief over de inning van de ouderbijdrage zal weer worden verstrekt. Deze 
zal worden uitgedeeld samen met de brief voor aanmelding hulpouders. De 
voorzitter gaat deze brief nog herzien.  

6. Voortgang geplande activiteiten 

6a. Informatieavond Het Palet: Het financiële overzicht ligt ter inzage tijdens de 
informatieavond. Er wordt een papier aangeplakt ter informatie voor de ouders dat 
zij dit kunnen inzien. 

6b. Fancy Fair: er dient een duidelijk doel/visie op papier te worden gezet. Dit is 
onder andere meer inschrijvingen van kinderen op Het Palet en het zichtbaarder 
maken van Het Palet. Het moet echt concreter worden willen wij andere partijen 
zoals winkeliers gaan benaderen en sponsoraanvragen doen. 

6c. Projectweek: Op 7 september staat de eerste afspraak van het team van de 
projectweek. Opening en afsluiting van deze week zullen dan worden besproken 
evenals de vossenjacht. Het thema van de projectweek van dit jaar is: Gruwelijk 
Eng. De sluit mooi aan op de Kinderboekenweek. Er zullen hulpouders nodig zijn 
voor het verkopen van de hapjes op vrijdagavond en het versieren van de school 
voorafgaand aan de projectweek. We benaderen een moeder voor het versieren 
van de deuren bij de entree. 



7. Extra verzoeken, overige taken 

- Brief hulpouders ! zie punt 5 
- Mogelijke activiteit Het Palet met ouderen ! bekijken mogelijkheid om de 

maandsluiting ook te doen in de Kerkakkers. 
- Mogelijke sponsoractiviteit Agora ! hierop zal geen actie meer worden 

ondernemen omdat er al zoveel dingen zijn en worden georganiseerd 
hiervoor binnen de gemeente. 

- Ideeën welkomstbrief/introductiepakket 
- Aanpassen website inclusief maken groepsfoto OR! website is aangepast. 

Nieuwe foto dient nog te worden gemaakt. 

8. Rondvraag 

8a. Teamlid geeft aan dat er nieuwe sportshirts/sokken voor de school dienen te 
komen. Hiervoor wordt er gezocht naar een sponsor. Het zal gaan om ongeveer 20 
stuks. Wat zijn hiervoor de kosten? Er zal een offerte worden opgevraagd. 

8b. OR-lid geeft aan dat zij weer rustig de dingen op zal gaan pakken. 

8c. In het Kwastje dat uitkwam op 25 augustus, het laatste weekend van de 
zomervakantie, werd vermeld wat de kinderen voor dat schooljaar nodig hebben 
aan spullen zoals bijvoorbeeld mappen en stiften. Dit is iets wat beter kan worden 
doorgegeven vlak voor de zomervakantie zodat de ouders hier meer tijd voor 
hebben. 

9. Sluiting 
Volgende vergadering is op dinsdag 14 november aanvang 19.30 uur. Voorzitter sluit 
de vergadering.


