
 

Notulen Ouderraad ’t Startnest 
 

Datum:  woensdag 28 augustus, aula 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), Renée 

Oremus (RO) en Kirsten Bonke (KB). 

Afwezig:   geen 

  

 

  
1.Opening  

  

Ingekomen stukken, geen. 

Extra ingekomen nieuws: Avond4daagse gaat door, nieuwe dagen dinsdag t/m vrijdag 

Notulen vorige vergadering en actiepunten doorgelopen en goedgekeurd. 

  

2. Financiën 

Minder uitgegeven dan begroot, OR-team gaat kijken naar nieuw project. 

Verkleedfeest hoger uitgekomen dit is nu hoger gebudgetteerd. 

Hesjes hulpouders en OR leden zijn een succes. Hier worden er meer van besteld. 

Kascommissie gaat kas checken. Zal in de jaarvergadering uitslag over komen. 

  

3. Jaarvergadering 18 sept 

Info stukjes voorbereid voor ouders, boodschapjes geregeld voor de vergadering en 

de penningmeester en voorzitter zijn geattendeerd op het maken van de 

jaarverslagen. 

    

4. Hulpouder formulier 

5 reacties al op moment van vergadering. 

Elke ouder zal gemaild worden door een verantwoordelijk OR-lid van het 

ingeschreven event. Elk event heeft een OR-lid verantwoordelijke gekregen.  

Erik zal het hulpouder formulier ook individueel sturen naar alle ouders.  

Reacties verzamelen: actie KvKM 

 

5. Schoolfotograaf 19 sept 

DSvP heeft tijdens dit event een werkdag. Besloten is dat dit in de klas wordt 

opgepakt. Ruimte portretfoto uitkiezen. Actie DSvP 

  

6. Scholierenveldloop 2 okt 

BP geeft aan dit onder controle te hebben. SA haalt startnummers op. 



Hulpouder formulier in de gaten houden ivm inschrijvingen, actie KvKM 

    

7. Open ochtend 9 okt 

Nog niks bekend, informatie gaat opgevraagd worden bij Anke. Actie BP en RO 

  

8. Kinderboekenweek week 40, 30 sept t/m 10 okt 

Enkel een themaopening dit jaar. Om het jaar worden er schrijvers uitgenodigd en 

dit jaar dus niet. Idee om verder nog iets met het thema te doen? Actie CPS 

  

9. TV-scherm in gang school 

 Goedkeuring gekregen van Erik voor gebruik TV in hal school, voor OR gerelateerde 

zaken. Ook mag er een tv arm geïnstalleerd worden. 

Nieuwsberichten zullen gecentraliseerd beheerd worden. Actie BP en BD.  

 

10. Website foto’s 

OR groepsfoto gemaakt voor op de website. Tekst moet nog aangepast worden. 

Actie KvKM. 

  

11. Rondvraag en sluiting 

Geen extra punten 

 

 

21.00 OR vergadering gesloten 

 

 


