
 
Notulen voor website vergadering Ouderraad/Oudervereniging Het Palet 
Maandag 14 november 2017 
________________________________________________________________________ 
 
1. Welkom en vaststellen agenda 
De voorzitter opent de vergadering. Vandaag is een moeder te gast om de 
vergadering bij te wonen en te zien of en hoe ze eventueel bij kan dragen. Ook is 
er een nieuw lid voor het eerst aanwezig vanavond, welkom. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken. 
 
3. Vaststellen Notulen  

- Het team heeft navraag gedaan bij de OBO betreffende de Doorlopende 
Ongevallen verzekering. De kosten voor deze verzekering wordt bij alle 
scholen door de OR betaald. 

- Sportshirts; Spijshuis Uit de Kunst willen misschien de shirts sponsoren. Dat 
is ook een leuke combinatie “kunst” en het Palet. Alleen de kosten voor het 
drukken en de shirts zijn aan de hoge kant, zo tussen de € 600-800. Er gaat 
nu bekeken worden of dit voordeliger kan. Een lid vd OR gaat navraag doen 
bij haar man of zijn bedrijf iets kan betekenen. Zij laten ook weleens shirts 
drukken. 

4. Financiën 

De herinneringen voor de ouderbijdrage zijn na de herfstvakantie meegegeven. Er 
moesten er nog veel worden betaald. 

5. Evaluatie afgeronde projecten 

5a. Informatieavond Het Palet: Het financiële overzicht lag ter inzage in groep 7/8 
tijdens de informatieavond. Er zijn helaas geen ouders langsgekomen om deze in te 
zien. 

5b. Projectweek:  
- Er waren helaas te weinig ouders om te helpen met het versieren. Er zitten 

dit jaar ook minder kinderen op school dus zijn er ook minder ouders 
beschikbaar. 

- De opening was leuk en sloot aan bij het thema van de Kinderboekenweek. 
- De afsluiting van de projectweek moet georganiseerder. Projectgroep dient 

eerder aanwezig te zijn om alles in goede banen te leiden en de hapjes te 
prijzen. Er was nu onduidelijkheid bij de andere hulpouders. 

- De opbrengst was ongeveer € 380,-. Dit is een goede opbrengst ondanks dat 
de prijzen van de hapjes aan de hoge kant waren dit jaar. 

- Er wordt een idee geopperd om misschien volgend jaar bij de ingang bordjes 
uit te delen. Het viel op dat mensen met een bordje meer hapjes namen. 

- Volgend jaar ook een kaartje met toelichting bij de hapjes wat het is. Hier 
was bij sommige hapjes ook onduidelijkheid over. 



- De vossenjacht gaat misschien afgewisseld worden met een andere activiteit 
zoals bijvoorbeeld een fototocht. Het gebied mag misschien ook wat kleiner. 

6. Voortgang geplande projecten 

6a. Klussen schoolplein: zaterdag 25 november vanaf 09.00 uur wordt er een 
klusochtend gehouden. Hiervoor is een mail verstuurd naar de leden van de OR en 
aangemelde hulpouders. Hierop was slechts 1 aanmelding binnengekomen. Helaas 
heeft deze persoon zich ook weer afgemeld. Er wordt besloten om de klusochtend 
toch door te laten gaan. Drie echtgenoten van OR-leden, twee OR-leden, een 
vertegenwoordiger van het team zullen die ochtend aanwezig zijn. 

6b. Sintviering;  
- Op 5 december zal de Burgemeester de Sint komen aankondigen. Ook is de 

krant gebeld. De Sint zal aankomen in en minicooper. Dit jaar hebben we 
een nieuws Sint en hij zal worden vergezeld door 5 pieten. Het aankomst 
verhaal dient nog te worden gemaakt. Dit zal worden afgestemd op het 
Sinterklaasjournaal. Waarschijnlijk iets met hulpsinterklazen. 

- Er wordt gevraagd om meer budget van € 30,-. Dit wordt goedgekeurd. 
- A.s. vrijdag 17 november zal er worden versierd. 

6c. Kerst: 
- Op vrijdag 8 december zal de school worden versierd. Hiertoe zijn via een 

oproep op Facebook extra kerstspullen ingezameld. 
- Zijn er genoeg verlengsnoeren? Hoeveel zijn er nog nodig? 
- De Kerstviering is op donderdag 21 december. De kinderen worden om 17.30 

uur verwacht. Vanaf 19.00 uur zullen de ouders worden verwacht en dienen 
tot 19.30 uur te blijven. Dan mogen zij de kinderen weer mee naar huis 
nemen. Vrijdag 22 december hebben de kinderen van de groepen 3-8 
gewoon les tot 15.00 uur. 

- Het thema van de Kerstviering van dit jaar is: gala. Er komt een rode loper 
voor de school met paaltjes ernaast. De kinderen worden ontvangen met een 
glaasje kinderchampagne. Tijdens de avond wordt er een 3-gangen diner 
geserveerd voor de kinderen. De leraren verzorgen optredens tussen de 
gangen door. Na het dessert gaan de kinderen naar buiten toe. Daar zullen 
Olaf en Elza komen optreden en foto’s maken met de kinderen per groep. 
Zou de vader van een leerlinge uit groep 5 foto’s willen komen maken?  

- Iedereen van de ouderraad dient aanwezig te zijn tijdens deze avond vanaf 
17.00 uur. Ook zijn er enkele ouders nodig om 15.00 uur om de tafels te 
dekken etc. Na afloop van de kerstviering zal er weer gezamenlijk worden 
opgeruimd. Ook is er weer een naborrel voor de hulpouders. 

- Het Spijshuis verzorgt het servies etc. Wij mogen de afwas na afloop naar 
het Spijshuis brengen. Zij zijn die avond dicht maar wij mogen daar de afwas 
wegwerken.  

- Misschien ook weer de krant benaderen op foto’s te maken als Olaf en Elza 
er zijn? 

- Het podium komt dit jaar buiten i.v.m. het optreden van Olaf en Elza. 
- Op 13 december is er nog een bespreking met het team. 

7. Extra verzoeken, overige taken 



- Groepsfoto OR voor op de website ! tijdens de Kerstviering in onze 
galaoutfit 

- Eventuele verhoging ouderbijdrage? ! dit idee wordt ingebracht omdat er 
nu weinig budget en tijd is voor handvaardigheid. De kinderen werken nu 
voornamelijk met papier. Het team geeft aan dat er nu een nieuwe methode 
is voor de groepen 3-8 waar bij er meer mee zal worden gedaan. De moeder 
van een van de OR-leden wil als vrijwilliger komen helpen bij 
handvaardigheid. Zij heeft hier ook ervaring mee. Bijvoorbeeld 1 x per week 
per klas. De kinderen hebben nu handvaardigheid op vrijdagmiddag van 
14.00-15.00 uur. Is er met deze nieuwe methode nog wel extra budget nodig? 

- Is het een idee om met de opbrengst van de projectweek materialen voor de 
handvaardigheid aan te schaffen? Het team gaat kijken wat er nodig is voor 
dit jaar. 

8. Rondvraag 

8a. Het team vraagt waarom er zo weinig ouders waren tijdens het afscheid van de 
vorige directeur. Er waren maar 6 ouders gekomen. Er wordt aangegeven dat de 
communicatie vooraf wat rommelig verliep en onduidelijk was, ook waren er veel 
ouders die moesten werken. 

8b. Een OR-lid vraagt waarom de kinderen van groep 8 niet meegaan op schoolreis. 
Kan dit niet anders? Het team geeft aan dat dit vooral te maken heeft met de 
kosten. Misschien is het een idee om het ene jaar met de bus op pad te gaan en dat 
een ander jaar bijvoorbeeld hulpouders rijden met auto’s. 

9. Sluiting 
De volgende vergaderingen zullen voortaan om 19.00 uur aanvangen. 
Volgende vergadering is op dinsdag 12 december aanvang 19.00 uur. 
De daaropvolgende vergadering is op 22 januari om 19.00 uur. De voorzitter sluit de 
vergadering.


