
 
 

Notulen Ouderraad ’t Startnest 
 

Datum:  woensdag 21 november, Bij OR lid DSvP thuis 

Aanwezig:  Saskia Ariëns (SA), Desiree Stoffels-van Pieterson (DSvP), Karin   

  van Kooten-Molenaar (KvKM), Renée Oremus (RO), Bonita Perebooms (BP),  

  Jaimie Milburn (JM), Chantal Pronk-Sporrel (CPS) en Susan Zijlstra (SZ)   

    

Afwezig:  Stephanie Huijgen (SH) en Sintha Sie (SSi) 

  

1.Opening  

  

Ingekomen stukken, Geen 

notulen vorige vergadering en actiepunten  

Wis collect wordt uitgestuurd door CPS. 

Website van school zal ook in de ouderbijdrage geüpdate worden 

Overige actiepunten komen in de evaluatie agendapunten voorbij. 

 

2. Financiën 

Wis collect zal in de komende info komen van school. 

  

3. Bezetting OR en nieuwe OR leden en op te pakken taken / meelopen (incl. Penningmeester) 

Willemijn heeft toch besloten niet bij de OR te voegen ivm eigen werk drukte waar ze zich voor 

nu op wil focussen. De OR is met 8 leden, dit mag max 10 zijn. Nog 2 eventueel 4  met 2schaduw 

RO en SA er bij is handig. Vanuit de OR zullen ouders gevraagd worden. (Actie OR). 

Het si handig als SSi wel in ieder geval 2x in het schooljaar bij een vergadering is. Welke andere 

dag kan SSi wat beter uitkomt dan woensdag? (actie KvKM) 

 

Wat wordt er van de OR verwacht? Een avond voor taken verdeling en herverdeling. (Actie 

KvKM) Oude café kan nieuwe conciërge doen Tjeerd. (Actie CPS) 

Communicatie Anke naar OR via Chantal. (Actie CPS) 

    

4. Evaluatie Scholierenveldloop 

Ging goed, weinig aanmeldingen. Wellicht meer promoten volgend jaar in wk 2 van school. (Actie 

BP) 

 

5. Evaluatie Open ochtend 10 okt 

Ging goed, niet veel voor te doen vanuit OR. Veel geïnteresseerden hadden gehoord over de open 

dag via via. Goeie opkomst 10 geïnteresseerden. 

    

6. Evaluatie Kinderboekenweek 

Laat info gekregen, dat kan verbeterd worden. Ten Hoope deed heel veel. Wellicht volgend jaar 

Tjeerd (conciërge) schrijfsters /schrijvers ontvangen met koffie/thee, niet OR. Rommelig 

gevoel, wat beter had gekund. Wellicht buiten voor boekverkoop. Was eerst geen pinautomaat en 

vaak weinig eigen boeken mee van schrijver / schrijfster.  

  



7. Evaluatie Sint versieren 

Ging goed, veel ouders en snel klaar. Haakjes goed regelen, met kerstversiering. (Actie DSvP) 

  

8. Evaluatie schoolfotograaf 

Ging goed, even kijken hoeveel ouders staand kinderen en half hoog. Is veel tijd. Portret is 

sneller klaar en scheelt tijd (Actie DSvP). Gym tijdens de shoots was jammer ivm kapsel en 

kleding. 

  

9. Oude café 9 januari 

Tjeerd zal de koffie gaan zetten. Geen OR meer verplicht aanwezig. Dit zal aangegeven worden 

bij Anke en Tjeerd. (Actie CSP) 

  

10. Ouderhulp enquête 

Als de Kinderkalender eerder beschikbaar is kan de hulpouderlijst eerder worden uitgestuurd. 

(actie CSP) Kijken welk event de bevestiging van aanmelding nog niet is gemaild en dan algemeen 

mail mailen. (Actie KvKM) 

  

11. Wat wordt er van de OR verwacht in combinatie met event coördinator? 

Alles met CSP oppakken en ook Anke zal via CSP de OR aanspreken. (actie CSP) 

 

12.  Rondvraag en sluiting 

Sint snoepgoed, maandag of dinsdag afleveren voor Pietenrace (actie RO) 

Zweedse fakkels, waar te halen. (Actie JM) 

Borrel kerst, JM heeft dit opgepakt en SZ doet musical. 

Ouders niet zelf naar binnen met kerstviering maar op een tijdstip. Afspraak in info. (Actie CSP) 

Weeksluiting niet duidelijk wanneer en of ze mogen optreden kan dit beter gecommuniceerd 

worden? (Actie CSP) 

Verkleedfeest hulp JM wil KvKM helpen. 

Saskia wil jaar 2019/20 minder doen ivm kind in gr 8, wel nieuw lid opleiden. 

 

Volgende belangrijke data: 

9 januari ouderraad vergadering 20.00uur 

 


