
 

 

 

Notulen vergadering Ouderraad/Oudervereniging Het Palet 

Donderdag 6 december 2018 

Aanvang 19.00 uur 

________________________________________________________________________ 

 

1. Welkom en vaststellen agenda 

De voorzitter opent de vergadering.  

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken. 

- Er is een bericht binnengekomen vanuit de directrice dat op maandag 7 januari 2019 

het nieuwe kleuterlokaal wordt geopend. Dit zal worden besproken bij agendapunt 5; 

geplande projecten. 

 

3. Vaststellen Notulen  

De actiepunten van de notulen van de vergadering van 5 november 2018 worden 

doorgesproken: 

- De definitieve data voor de verjaardagen van de leerkrachten zijn nog niet bekend 

maar volgen zo spoedig mogelijk. De verjaardagen zullen in het voorjaar worden 

gevierd. 

- Knutselmaterialen zijn geïnventariseerd en besteld. Deze materialen zijn bekostigd 

vanuit de post van de innovatieprijs. Tangetjes en zaagjes zijn nog niet besteld. Is dat 

vanwege het budget? Mocht er geen budget hiervoor zijn vanuit school dan wellicht 

vanuit de OR? 

- Er gaat gestart worden met cultuureducatie via gelden vanuit de Gemeente. Hiervoor 

komt een vakdocent op gebied van drama en muziek. Dit traject duurt 2 jaar. Daarna 

zal het vanuit school zelf worden voorzien. 

De notulen zijn verder akkoord. Deze zullen worden aangeboden voor publicatie op de 

website. 

 

 

 



 

 

 

4. Financiële zaken 

4a. Stand van zaken ouderbijdrage en schoolreisbijdrage.  

- Nog niet alle betalingen zijn binnen. Er is op 30 november een 2e herinnering 

uitgegaan. E.e.a. zal verder worden besproken tijdens het overleg van het dagelijks 

bestuur van de OR samen met Susanne in januari. Ook in verband met instroom 

nieuwe leerlingen. 

 

5. Vooruitblik en brainstorm geplande projecten 

 

5a. Kerstmis  

-  Voor aanvang van de huidige vergadering zijn de kerstbomen in elkaar gezet. Het 

verdere versieren van de school zal gebeuren op vrijdag 7 december. (De dag na de 

vergadering.) 

- De kinderen worden op donderdag 20 december vanaf 18.30 uur op school 

ontvangen voor het Kerstdiner. Er ligt een rode loper. De kinderen eten in de klassen. 

Het menu moet nog verder worden afgestemd. 

- Er zal een lampionnenoptocht worden gehouden rond de school. Hiervoor moet bij 

de gemeente een aanvraag moet worden gedaan, er dienen ook verkeersregelaars te 

zijn. Dit zal worden opgepakt door de projectgroep.  

- De 3-jarigen van Nikkids sluiten aan bij groep 1-2 voor het Kerstdiner. Dit zullen 

maximaal 10 kinderen zijn en de leidsters. Dit jaar was het onduidelijk of en met 

hoeveel kinderen ze zouden aansluiten. Volgend jaar moet dit eerder worden 

doorgegeven in verband met voorbereidingen en inkopen. 

- Op maandag 10 december is er een vervolgbespreking met de projectgroep. 

 

5b. Opening kleuterlokaal 

- Op de maandag na de Kerstvakantie, 7 januari 2019, zal het nieuwe kleuterlokaal 

feestelijk worden geopend. De Burgemeester is hiervoor uitgenodigd en ook de krant 

zal hierbij aanwezig zijn. Susanne heeft geïnformeerd of er hulpouders zijn die in de 

ochtend willen helpen met opbouwen en klaarzetten. Een van de OR-leden geeft aan 

te willen helpen. 

 



 

 

5c. Aanschaf schoolshirts 

- Er is een proefsetje aangevraagd maar dit is nog niet binnen. 

6. Evaluatie afgeronde projecten; 

6a. Sinterklaas:  

- Sinterklaas is goed verlopen. Ook is de projectgroep binnen het budget gebleven. 

- 6 kilo strooigoed is voldoende voor 70 kinderen. Prijs van de snoeptraktatie mag 

omlaag. Hiervoor staat nu € 1,-.  

- Nieuw dit jaar was het pyjamazingen. Dit was een idee van een van de juffen. 

Kinderen vonden dit allemaal erg leuk. Het was de bedoeling dat de ouders in het 

lokaal van groep 7-8 een kopje koffie zouden drinken terwijl de kinderen in de hal 

met de pieten zouden zingen. Dit vonden enkele ouders van de groepen 1-2 niet leuk 

en wilden toch bij hun kinderen blijven zitten. Echter voor de organisatie maakt het 

dit erg rommelig. Volgende keer nog duidelijker communiceren naar de ouders.  

De pieten hadden het script niet goed gelezen daardoor liep het verhaal wat stroef. 

Helaas. 

- Is het een mogelijkheid om te kijken naar een vaste Sint met een vaste prijs?  

- Pepernoten bakken bij de Plus was een leuke activiteit. 

- Annelies gaf aan dat nu alle activiteiten nu aan het einde van de week waren. Zij mist 

dit dan allemaal en dat geldt ook voor enkele andere teamleden. Volgend jaar meer 

verdelen over de week. 

- Punt van aandacht voor alle projecten; ook dingen kopen bij bedrijven die weleens 

producten sponsoren zoals Lidl en Plus. 

7. Rondvraag 

-  Als er hulpouders nodig zijn is het dan een idee om dit dan openbaar te vragen via 

bijvoorbeeld het Kwastje? Indien we dit willen doen dan moeten we op tijd een 

inventarisatie maken van wat voor hulp er nodig is. 

-  Is er een factuur van Lobbes binnengekomen? Deze is al wel betaald. 

- De lichtjesavond gaat dit jaar niet door. Wel komt er een speciale krant uit. In overleg 

met Susanne zal hierin een artikel over de school worden geplaatst. 

- Wat is de planning inzake het opknappen van het schoolplein? 

8. Sluiting 

Volgende vergadering is op maandag 21 januari 2019 aanvang 19.00 uur. 


