
 

 

Notulen vergadering Ouderraad/Oudervereniging Het Palet 
Maandag 22 januari 2018 
Aanvang 19.00 uur 
Aanwezig: Britt, Corlinda, Debbie, Jacqueline, Karin, Melanie, Mellanie, Nicole, Yoica 
Aanwezig vanuit team: Annelies, Susanne 
Afwezig: Amanda, Nicole 
Voorzitter: Karin 
Notulen: Yoica 
__________________________________________________________________________ 
 
1. Welkom en vaststellen agenda 
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen wijzigingen op de agenda. 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken. 
 

- Susanne zal dit schooljaar aanwezig zijn bij de OR vergaderingen. Dit ook met oog op 
het zwangerschapsverlof van Annelies. 

- Nicole heeft aangegeven te moeten stoppen met de OR dit i.v.m. haar gezondheid. 
- Judith, de moeder van Sil en Mees, wil graag deelnemen aan de OR. En ook Jackelien, 

de moeder van Dean wil de OR komen versterken. Zij zullen een uitnodiging 
ontvangen om een vergadering bij te komen wonen. Daarna kunnen zij vervolgens 
aangeven of zij inderdaad in de OR willen deelnemen. 

 
3. Vaststellen Notulen  
 

- Notulen van de vergadering van 12 december 2017 zijn akkoord. 
- In voorgaande vergadering is de wens van het team besproken om de notulen van de 

OR op de website van de school te publiceren. Dit i.v.m. transparantie en 
toegankelijkheid. We besluiten dat de notulen na goedkeuring in de volgende 
vergadering, geanonimiseerd en vervolgens gepubliceerd worden.  

 
4. Nadere toelichting financiën door penningmeester 
 

- Van de opbrengst van de projectweek zal € 250,- worden bijgelegd bij de lopende 
projecten van dit jaar. Dit is alle jaren zo. Er blijft dus van dit jaar nog ongeveer € 70,- 
over om in te zetten bij de sponsoring van de schoolshirts. Van voorgaande 
projectweken is er een opbouw van restantbedragen geweest waardoor er nu in 
totaal € 300,- beschikbaar is als bijdrage aan de schoolshirts. Annelies en Mellanie 
gaan de maten inventariseren. 

- Debbie geeft aan dat, in tegenstelling tot wat in de vorige vergadering is besproken, 
de ouderbijdrage is verhoogd met € 2,50 i.p.v. dat het bedrag is verlaagd. Alleen het 
spaargedeelte voor het kamp is er af. In de statuten staat ook een bedrag van € 27,50 
vermeld. 

- Per activiteit/project kan het budget worden opgevraagd bij Debbie. Zij stort dit 
bedrag dan aan één ouder welke dan verantwoordelijk is voor dit budget en het 
aanleveren van de kassabonnen. Alle bonnen van voorgaande jaren blijven bewaard 
en zijn ter inzage. 



 

 

- Alle ouders die de ouderbijdrage nog niet hebben betaald hebben nu een mail 
ontvangen. 

- Debbie en Susanne gaan nog naar de polis van de doorlopende ongevallen- en 
schoolreisverzekering kijken. Hierop is nog geen wijziging ontvangen hoewel deze 
begin dit schooljaar reeds is doorgegeven qua dekking en aantal kinderen. 

 
 
5. Voortgang geplande projecten 
 
5a. Carnaval: (Debbie, Annelies, Karin en Melanie) 

- De scholenoptocht vertrekt dit jaar vanaf Het Palet.  
- In de ochtend dient er heel veel te worden klaargezet tussen 07.30 uur en 08.15 uur. 

Hiervoor is veel hulp nodig. Er volgt nog een takenlijst. 
- Aansluitend ontvangen de kinderen hun nummer i.v.m. het opstellen. 
- Om 09.00 uur start de optocht. Dit jaar is de route anders dan voorgaande jaren, iets 

korter. 
- Na afloop van de optocht staan er manden klaar met ranja en snoep. Deze kunnen 

per groep worden afgehaald. 
- Na deze pauze gaan de kinderen naar het plein. Daar vindt de installatie van de 

jeugdraad plaats door Prins Teun. Aansluitend is de prijsuitreiking. 
- De kinderen van de Martinusschool gaan weg. De kinderen van Het Palet gaan het 

schoolgebouw in. Daar is een speciaal middagprogramma. In groep 1-2 kunnen de 
kinderen een film kijken, in groep 3-4 is het knutselen, in groep 5-6 zijn spelletjes en 
in groep 7-8 is er disco. Tussendoor kunnen de kinderen aan het barretje ranja en 
chipjes halen. Hiervoor krijgen ze een stempelkaart. 

- Fred Schuch zal worden gevraagd door Karin om foto’s te maken. Erik, de man van 
Britt is deze dag niet beschikbaar i.v.m. werk. 

- Het budget voor carnaval bedraagt € 75,-. NB. na de vergadering blijkt dat vorige keer 
(toen het een gecombineerde optocht was) er 170,- euro is uitgegeven. Hiervan was 
55 euro voor de wisselbekers, deze uitgave is er dit jaar niet. Het budget van €75 lijkt 
alsnog erg krap t.o.v. de €115 van 2 jaar geleden. 

 

6. Evaluatie afgeronde projecten: 
 
6a. Kerst: 

- Er is nog geen evaluatie geweest met het team i.v.m. ziekte. 
- Nikki wil volgend jaar graag betrokken worden bij de voorbereidingen.  
- Deelname aan de kerstviering was positief ervaren. Gezellig maar wel druk en 

lawaaierig. 
- Helaas was het ingehuurde entertainment voor buiten niet wat we ervan 

verwachtten. Hierover is contact geweest met betreffend bedrijf. Uiteindelijk hebben 
we de helft van de afgesproken prijs betaald. Corlinda gaat nog om een factuur 
vragen, die hebben we nog niet gezien.  

- Het versieren leek lichtelijk chaotisch maar uiteindelijk is het erg mooi geworden. 
- Chocolademelk werd gemist buiten. 



 

 

- Er werd aangegeven dat er door sommige ouders werd gerookt op het schoolplein. 
Dit is geen goed voorbeeld naar de kinderen toe. Dit dient bij volgende projecten 
aandacht te krijgen. 

- Wat een mooie foto’s zijn er gemaakt! Dank aan fotograaf Erik. 
 
7. Vooruit kijken;  
 
7a. Daltondag: 

- 14.03.2018 is de jaarlijkse Daltondag. Deze is samen met de open dag van school. 
Indien nodig/gewenst kan Karin aanwezig zijn. 

7b. Koningsspelen/sportdag: 
- 20.04.2018 zijn de Koningsspelen. Dit jaar zal de sportdag samen worden gehouden 

met de sportdag op het atletiekterrein. Britt zal dit project op zich nemen samen met 
Melanie. Misschien zouden Judith of Jackelien ook al een rol kunnen spelen als ze bij 
de OR komen? 

7c. Avondvierdaagse : 
Jacquelien samen met eventueel Jackelien als ze bij de OR komt? Lopen de leraren 
ook mee? Laatste jaren niet maar vroeger was dit wel. De leerlingen vonden dit altijd 
heel leuk dus wellicht dit jaar weer invoeren. Dit is ook positief voor de zichtbaarheid 
van de school. 

7d. Schoolreis: 
- 21.06.2018; de invulling van de schoolreis is nog niet bekend. Er worden nog 

afwegingen gemaakt t.a.v. de bus. Het is een grote kostenpost. Maar een schoolreis 
bepaalt ook mede het imago van de school. De voorzitter vraagt Susanne eerst 
binnen het team te bespreken hoe zij ernaar kijken vooraleer de OR er verder mee 
aan de slag gaat. Er moeten eerst een aantal uitgangspunten worden bepaald. 

 
8. Overige zaken/rondvraag 
 

- Britt geeft namens Judith door dat de laatste tijd veel ouders staan te wachten bij de 
deur omdat deze niet om 08.30 uur open is. Dit zorgt voor irritatie. Annelies geeft 
aan dit op te pakken. 

- Susanne informeert nog naar het beleid bij het constateren van hoofdluis. Indien er 
hoofdluis wordt gevonden of als er vermoedens zijn dan worden de betreffende 
leerkracht en Susanne op de hoogte gebracht. Susanne neemt dan contact op met de 
ouders. 

 
9. Sluiting 
Volgende vergadering is op dinsdag 6 maart 2018 aanvang 19.00 uur. 


