
Notulen vergadering Ouderraad/Oudervereniging Het Palet 

Maandag 14 maart 2019 

Aanvang 19.00 uur 

Aanwezig: Corlinda, Debbie, Karin, Joost, Lana, Melanie, Yoica, Yvette 

Aanwezig vanuit team: Annelies 

Afwezig: - 

Voorzitter: Karin 

Notulen: Yoica 

________________________________________________________________________
__ 

 
* Voorbespreking samen met MR 

Voor aanvang van de officiële vergadering zitten we even samen met de MR 
(Debbie, Ellen, Arie en Brechje). Deze bijeenkomst is op verzoek van de MR. Zij 
willen graag zien dat de drempel tussen de ouders, OR en MR lager wordt. Al hun 
vergaderingen zijn ook openbaar. Zij vergaderen over zaken op schoolniveau zoals 
bijvoorbeeld het gebouw, de groepen en de werkdruk. Ook kijken zij naar het 
meerjarenplan, de visie en missie van de school. Susanne staat los van de MR. Er 
wordt afgesproken om vanaf volgend jaar ook 1 of 2 x per jaar samen met de MR 
een overleg te houden. 

1. Welkom en vaststellen agenda 

De voorzitter opent de vergadering.  

2. Mededelingen en ingekomen stukken. 

- Yvette is vanavond voor de eerste keer aanwezig om eens mee te kijken en 
mogelijk zal zij ook deel gaan nemen aan de OR. 

3. Vaststellen Notulen  



- Lana geeft aan dat er bij het verzorgen van de cadeaus voor de leerkrachten 
de verkeerde ouder staat vermeld. Dit zal worden aangepast naar 
onderstaande: 

Groep 5-6: 9 mei 2019; Lana zorgt voor een cadeau 

Groep 7-8: 10 april 2019; Joost zorgt voor een cadeau 

- De datum voor de schoolreis is verzet naar 27 mei. De schoolreis zal verder 
worden besproken bij agendapunt 5. 

4. Financiële zaken 

4a. Stand van zaken ouderbijdrage en schoolreisbijdrage.  

- Nog niet alle betalingen zijn binnen. Dit zal worden besproken met Susanne.  

- Nieuwe leerlingen krijgen een brief voor de bijdrage voor de schoolreis en 
de ouderbijdrage. De brief wordt nog opgesteld. Debbie en Karin stemmen 
dit verder af. De ouderbijdrage wordt voor hen als volgt bepaald: € 2,50 per 
maand.  

- Mitch kan niet mee met schoolreis. Moeder heeft dit bedrag al wel betaald. 
Dit bedrag zal worden teruggestort. 

- Annelies vraagt aan Debbie wat het bedrag is voor het schoolkamp vanuit de 
OR.  
Dat is een bedrag van € 225,- ( 9 x € 25,-). 



5. Vooruitblik en brainstrom geplande projecten 

5a. Sportdag (Melanie en Lana)  

- Schoolshirts zijn besteld en komen eerdaags binnen. Dat is waarschijnlijk 
nog op tijd voor het schoolvoetbaltoernooi en eventueel de sportdag. 

- Het eerste vooroverleg is geweest.  

- De sportdag staat gepland op 12 april en als uitwijkdatum staat 19 april 
gepland. 

- Het atletiekveld is dit jaar niet beschikbaar dus de sportdag krijgt een 
andere invulling. Groep 1-2 blijft op het schoolplein en de groepen 3-8 
zullen rondom de school blijven. De dag wordt gevuld met Oud Hollandse 
spelletjes. 

- Vanuit de OR komt de vraag of er voor de bovenbouw geen andere invulling 
mogelijk is. Zij zijn wellicht wat groot voor de Oud Hollandse spelletjes. 
Tevens kijken ze er altijd naar uit om de schoolrecords te verbreken. 

- Karin stelt levend Stratego voor. Dit wordt door de OR positief ontvangen. 
Annelies vult aan dat dit mogelijk is in het bos waar ze met KVW ook altijd 
heen gaan. Aansluitend kunnen de kinderen dan lunchen gevolgd door de 
voetbalwedstrijd. De werkgroep gaat dit voorstel bij het team wegleggen. 

- Voor de kinderen uit groep 1-2 zal er een Koningsontbijt worden geserveerd.  
Voor de kinderen uit de groepen 3-8 zal dit in de vorm van een lunch worden 
gedaan. 

  

5b. Schoolreisje (Corlinda en Joost)  

- De datum voor het schoolreisje is verplaatst van dinsdag 28 mei naar 
maandag  
27 mei omdat de bestemming voor de bovenbouw niet open is op dinsdag. 

- De groepen 1-2 zullen naar Pukkenmuk in Dongen gaan. En de groepen 3-8 
gaan naar Bobbejaanland. Er zijn dan ook 2 bussen geregeld voor het 
vervoer. 

- Voor de kleuters is deze dag eten en drinken voorzien in de prijs. De 
bovenbouw dient zelf eten en drinken mee te nemen. 



- Binnenkort is de laatste bespreking. Daarna krijgen de ouders een brief mee 
met verdere informatie. Ook dienen de ouders van de groep 3-8 schriftelijk 
toestemming te geven in verband met de reis naar België. 

- Er wordt gevraagd of er nog voldoende polsbandjes beschikbaar zijn. Dit zal 
worden nagekeken. 

- Ook zal er een enquête worden opgesteld om te kijken of het wenselijk is 
om groep 8 voortaan ook gewoon mee op schoolreis te nemen. Zij gaan nu 
op kamp in plaats van schoolreis. 

- De schoolshirts zullen niet worden gedragen tijdens de schoolreis. Het 
materiaal krijgt makkelijk haakjes door eventuele rugzakken. 



6. Evaluatie afgeronde projecten; 

 
6a. Carnaval:  

- Carnaval is goed verlopen. 

- De verkorte route was voor de nieuwe ouders niet duidelijk. Volgend jaar 
route duidelijker communiceren. 

- Ook duurde de route best lang. Dit mede omdat de leerlingen eerst vanuit 
het Palet richting de Martinus moesten gaan. 

- Prijsuitreiking bij de Agora was slecht verstaanbaar. Ook was de 
Martinusschool naar 15 minuten al weer vertrokken uit de Agora. De 
kinderen van het Palet hadden hierdoor wel lekker de ruimte om te hossen. 
Dit hebben zij als heel er leuk ervaren. 

7. Rondvraag 

-  Yoica geeft aan dat het fijn zou zijn om extra luizenmoeders te hebben. Bij 
voorkeur uit groep 1-2 omdat dat een steeds grotere groep wordt. Yvette en 
Melanie geven aan zich te willen aansluiten. 

- De OR kast dient nog steeds te worden nagelopen. Melanie heeft hier al eens 
een begin mee gemaakt maar het is er lastig om dit te doen als de kinderen 
op school zijn. Dit zal op een ander moment worden opgepakt. 

- Er wordt gevraagd naar de stand van zaken betreffende het schoolplein. Er is 
een bespreking over geweest waaruit ook een ontwerp is voortgekomen. Dit 
onderwerp is ook besproken bij de ouderklankbordgroep. De vader van Gaia, 
welke hierbij aanwezig was, heeft zich aangemeld om dit mede op zich te 
nemen. Hij is met de ontwerp ook bij de leerlingenraad geweest en heeft 
het met hen besproken. 

-  A.d.h.v. van bovenstaande merkt de OR op dat zij niet op de hoogte zijn van 
wat er bij de ouderklankbordgroep wordt besproken. Wellicht kan dit beter 
met elkaar worden afgestemd. Zijn hiervan notulen beschikbaar? Op 
woensdag 27 maart staat de volgende ouderklankbordgroep gepland. 

- Naast notulen van de ouderklankbordgroep zijn notulen van de 
leerlingenraad misschien ook handig om ter inzage te hebben.  

- Wat is de stand van zaken betreffend het riool? Gaat de school nu toch 
verder met de plannen voor het schoolplein? Het probleem blijft dan 
aanwezig. 



- Fout parkeren door ouders blijft doorgaan. Kan de wijkagent hier iets in 
betekenen? Of misschien hierover toch weer een stukje in het Kwastje? 
Betreffende ouders aanspreken door de school is ook een mogelijkheid? 

-  De avondvierdaagse komt te vervallen als schoolactiviteit. Hiervoor is dus 
geen projectgroep meer nodig. Er stond al wel een bedrag van € 30,- voor 
gereserveerd. Dit zal voorlopig worden gereserveerd.  

8. Sluiting 

Volgende vergadering is op donderdag 9 mei 2019 aanvang 19.00 uur. 


