
 

Agenda Ouderraad ´t Startnest 
 

Agenda woensdag 6 november 2019 

 

Plaats: Aula school 

Tijd:  20.00 uur 

 

Aanwezig: Barbara, Kirsten, Suzanne, Renee, Chantal, Jaimie, Saskia, Desiree, 

Sintha 

 

Afwezig: Karin Molenaar, Bonita 

1.Opening  
  

Ingekomen stukken 

Brief van de Cliniclowns 

 

Notulen vorige vergadering en actiepunten  

Notulen zijn goedgekeurd, actiepunten zijn gedaan, behalve het punt m.b.t. het 

TV scherm. 

 

2. Financiën  

Facturen zijn verzonden, is al een behoorlijk deel betaald. Rekening kan niet 2x 

betaald worden. 

  

3. Evaluatie Schoolfotograaf 18/9 

Liep wel vlot, desondanks toch uitgelopen. Contract is 3 jaar, er zijn er nu 2 

geweest. Wellicht na volgend jaar kijken of een schoolfotograaf nog andere 

mogelijkheden heeft (bv foto’s maken in de klas). Niet meteen een contract voor 

drie jaar, eerst kijken naar resultaat. 

 

4. Evaluatie Scholierenveldloop 2/10 

Goed verlopen, kinderen vonden het leuk. Weinig inschrijvingen. 

 

5. Evaluatie open ochtend 30/10 

Rustig, 4 gezinnen zijn geweest. Waarschijnlijk drie aanmeldingen naar aanleiding 

hiervan.  

Aankondiging op schoolramen heel nuttig. Eén via flyer op de peuteropvang. 

Volgende keer kritischer nadenken waar we de flyers ophangen. 



 

6. Sint versiering 15/11 en Sint viering 4/12 (Desiree en Chantal) 

Vijf-zeven ouders beschikbaar op 15/11. Invulling wordt iets anders dan 

voorgaande jaren. Boodschappen kunnen binnenkort besteld worden. 

 

7. Kerst versiering 6/12 en Kerstborrel 18/12 (Jaimie) 

Nog niet van alle ouders een mail terug gehad. Sowieso 3 hulpouders. Tijden 

hetzelfde als vorig jaar. 

Vorig jaar 100 oliebollen. Desiree vraagt Bonita om de oliebollen te regelen. 

 

8. Kerstmusical 18/12 

Vrijdag voor de musical moet aula gereed gemaakt worden. 

Nog hulpouders nodig voor instuderen dansjes. 

 

9. Hulpouder formulier status 1ste mail verstuurd evt reacties 

Iedereen heeft 1e mail verstuurd.  

 

10. Openbaar zetten van vraag naar 2 leden 

Vanaf volgend schooljaar komen er 2 plekken vrij. Rondvragen bij ouders wie 

interesse heeft. Indien geen gegadigden oproep in de info zetten. 

Jaimie/Barbara vragen een ouder uit Krullevaar. 

 

11. Overig: TV-scherm in gang school en 14/11 ouderavond koffie zetten 

Deze week kijken Barbara, Desiree, Tjeerd naar mogelijkheden van TV scherm. 

Mocht er een verzoek komen aan de OR om koffie te zetten voor de ouderavond, 

dan zijn er mensen beschikbaar. 

 

12. Rondvraag en sluiting 

De hesjes zijn er. 

 

Vergadering om 21.07 uur gesloten. 
 

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.= 


