
 
 

Notulen Ouderraad ’t Startnest 
 

Datum:  woensdag 17 april, aula van de school 

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

Perebooms (BP), Saskia Ariëns (SA), Susan Zijlstra (SZ), Jaimie Milburn (JM), 

Chantal Pronk-Sporrel (CPS), Sintha Sie (SSi), Barbara Dijksterhuis (BD) en 

Kirsten Bonke. 

Afwezig:  Stephanie Huijgen (SH) en Renée Oremus (RO).  

  

 

1.Opening  

  

Ingekomen stukken, 2afschriften voor de secretaris. 

Notulen vorige vergadering en actiepunten; actiepunten opgevolgd en notulen 

goedgekeurd. 

  

2. Financiën 

Meer gelden ontvangen dan gebudgetteerd. Er worden nog uitgaven verwacht van de 

laatste activiteiten voor school. Dit schooljaar worden de kookspullen 

geïnventariseerd en eventueel aangeschaft. Actie SSi. Van het eventueel 

restbedrag wordt gekeken naar een nieuw project voor volgend jaar. 

Wis collect conclusie eerste schooljaar: goed systeem, volgend schooljaar beide 

ouders mailen ipv 1ste ouder. 

 

3. Evaluatie Avond4Daagse week 21: 20/5 t/m 23/5 

Ging goed, veel aanmeldingen 66 kinderen. Ouders onderling goed geregeld voor 

pauzehap en medailles uitreiken. Zoeken nog opvolger voor dit evenement binnen de 

OR. Ook de persoon die dit organiseert voor de gemeente Uithoorn gaat stoppen, 

men zoekt nog een opvolger. Wellicht volgend jaar gaat het evenement niet door. Dit 

is nog onduidelijk. 

 

4. Evaluatie Schoolkamp 27/5 t/m 29/5 

Handig als er ouders zijn die helpen met inladen bus voor vertrek. Ouders die 

meegaan zijn in de klas voor instructie. Ouders die uitzwaaien kunnen dan helpen. 

Wellicht in infomail volgend jaar ter attentie of ouders willen helpen met inladen. 

Kamp is goed gegaan en zal met betreffende geëvalueerd worden. 

 

5. Evaluatie Schoolreisje 28/5 

Andere locatie geworden ivm het weer, Monkey Town in Bussum.  

Hesjes/shirtjes, boodschappen en bandjes gedelegeerd door KvKM en ging allemaal 

goed. 



 

6. Schoonmaakmiddag en avond einde jaar 4/7 

CPS gaat inschrijflijst op de deuren hangen om ouders te laten opgeven. 

Als dat gebeurt dan ouders die via enquête hebben opgegeven aanschrijven, dat ze 

daar ook kunnen noteren. Inschrijflijst op deuren actie CPS. 

    

7. Team bedankje en hulpouder bedankje 

Teambedankje is bedacht en wordt uitgewerkt. Actie SSi 

SZ heeft een paar ideeën uitgewerkt voor het hulpouder bedankje en de OR heeft 

gestemd en dit gaat nu uitgewerkt worden. Actie SZ. 

  

8. Kinderkalender volgend schooljaar en enquête 

Twijfels binnen het OR team of dit nog werkzaam is ivm vaak afzeggen ouders. Na 

beraad ziet men nog steeds voordelen. Elk OR lid graag checken welke taken er in de 

enquête voor betreffende evenementmoet komen en dan bij KvKM melden via email. 

Actie allemaal. 

  

9. Foto’s website en OR bord voor activiteiten 

Met eind bbq OR of begin nieuw OR jaar een nieuwe foto maken voor de website. 

Actie allemaal. 

Idee om een bord op te hangen met komende activiteiten en eventueel nog 

meldingen voor extra hulp en een ideeënbox. Actie DSvP. 

  

10. OR afsluiting 

Dit jaar bij DSvP thuis om het jaar af te sluiten voor de OR. 

Volgend jaar zal het bij SA zijn ter afscheid.  

 

 

11. Rondvraag en sluiting 

Hesjes OR om evenement ouders op te laten vallen, 10stuks. Actie SA. 

 

21:49 vergadering gesloten. 

 

Volgende belangrijke data 

5juli afsluiting OR schooljaar 2018-2019 18.00uur 

 


