
 
 

Notulen Ouderraad ’t Startnest 
 

Datum:  woensdag 6 maart, Bonita thuis OR lid 

Aanwezig:  Desiree Stoffels-van Pieterson (DSvP), Karin van Kooten-Molenaar (KvKM), Renée 

Oremus (RO), Bonita Perebooms (BP),  Jaimie Milburn (JM), Chantal Pronk-Sporrel 

(CPS), Sintha Sie (SSi) en Barbara Dijksterhuis (BD) en Kirsten Bonke 

Afwezig:  Stephanie Huijgen (SH), Saskia Ariëns (SA) en Susan Zijlstra (SZ), 

  

1.Opening  

Barbara Dijksterhuis (BD) heeft aangegeven dat ze graag bij de OR komt. 

Wij heten jou van harte welkom bij de OR namens de OR. 

 

Ingekomen stukken, notulen vorige vergadering en actiepunten  

Geen ingekomen stukken. 

Notulen en actiepunten vorige vergadering akkoord. 

  

2. Financiën (Wis Collect) 

Nog niet op budget. Hopelijk tweede termijn nog meer transacties om op budget te 

komen. Reacties gekregen op per ongeluk meerdere mails met de betaallink uitsturen 

naar ouders.  

In info nogmaals aankaarten dat link voor betaling nog een keer verstuurd wordt. 

Ook vermelden waarvoor het dient, dit geeft begrip.  Daarbij ook aangeven dat de  

mail naar eerste ingeschreven ouder gaat en wellicht checken voor betaling. 

  

3. Evaluatie Voorleesontbijt 1feb 

KvKM had ouders gemaild en CPS brief opgemaakt. Ouders hebben dit goed 

opgepakt en op de dag zelf ging dit goed. 

    

4. Evaluatie Verkleedfeest versieren en feest zelf 28 feb en 1 maart 

Eerste keer voor hele school. Veel ouder hulp, dat was prettig voor het versieren en 

klaar zetten. Spullen eerst klaarzetten dag ervoor op woensdag podium aula door JM 

scheelde veel tijd, zeer positief. Scheelde KvKM veel tijd op de donderdagmiddag. 

Boodschappen kan volgende keer beter, door ook rekening te houden met non food 

attributen. Route van de kindergroepjes moet nagekeken worden daar er soms 2 of 

4 groepjes in een lokaal waren ipv 3. Idee om kinderen met hun maatje in een 

groepje te doen. We gaan kijken of dit haalbaar is. 

Stamgroepleiders waren tevreden en vonden het fijn dat ze de handen vrij hadden. 

Ook veel ouderhulp op feest zelf. Inzet van gymleerkrachten werd zeer positief 

ervaren. Ook gr8 kinderen bij de spellen en gr 7 leerlingen die groepjes leiden was 

zeer positief geslaagd. 



  

 

 

5. Schoolfeest en Sponsorloop 5april 

Is volop in actie. Thema wordt nog niet verteld. Wel kortdag voor plannen.  Er is een 

idee voor een goed doel maar nog niet bevestigd. Er zijn nog meerdere opties voor 

de sponsorloop. Actie: DSvP, KB, BD, SA en JM 

 

6. Koningsspelen 12april 

Ouderhulp via info uitsturen. Daar dit een week na het schoolfeest is kan het zijn 

dat er te weinig ouders zullen zijn. Als niet genoeg ouders dan wellicht alternatief 

bedenken. Actie: RO, BP en KB 

    

7. Avond4Daagse week 21: 20mei t/m 23mei 

SA heeft meeting met CPS om dit onderwerp te bespreken. Uitkomst geeft weer 

welke acties ondernomen moeten worden. 

Voor nu BP en JM hebben zich teruggetrokken ivm tijd en werk wat niet aansluit bij 

het evenement. Na draaiboek kan er meer duidelijk worden over de te nemen 

stappen. Actie: CPS en SA 

  

8. Notulen Herverdeling van OR taken 

Notulen sturen Barbara. Actie KvKM. BD en KB bekijken wat ze willen doen of mee 

willen lopen. Boodschappen, RO wil graag afbouwen wellicht wil SZ deze taak op zich 

nemen? Actie RO en SZ. 

 

 

9. Rondvraag en sluiting 

Declaraties voorleesontbijt en verkleedfeest. Men dient in bij Erik. Actie: SSi voor 

navraag. 

Update keuken, is nog in behandeling. Bedoeling, volgend schooljaar. 

Schoolvoetbal gaat niet door. Diverse veranderingen waardoor dit besloten is en niet 

handig is voor onze klassenindelingen. 

 

20:54 uur vergadering gesloten 

 

Volgende belangrijke data 

17 april OR vergadering 20.00uur Aula School 

5 juni OR vergadering 20.00uur Aula School 

5juli afsluiting OR schooljaar 2018-2019 

 


