
 

Notulen Ouderraad ’t Startnest 
 

Datum:  woensdag 21 oktober, via Zoom 

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

Bonita Perebooms (BP), Chantal Pronk-Sporrel (CPS) Kirsten Bonke (KB), Susan 

Zijlstra (SZ), Barbara Dijksterhuis (BD) en Brenda van Ommeren (BvO) 

Afwezig:  Sintha Sie (SSi) 

  

1.Opening   

Ingekomen stukken, notulen vorige vergadering en actiepunten   

Geen ingekomen stukken  

Notulen vorige vergadering doorlopen en actiepunten waren opgepakt 

   

2. Financiën  

- facturen 19/10 de deur uit.  

- Krukje stuk en terugbetaald -> afgehandeld  

   

3. Sinterklaasviering (versieren 13/11 en viering 4/12)  

Sinterklaasaktie komt wel naar scholen maar willen afstand houden van 1,5mtr 

tussen sint/piet en kinderen. Dit is niet volgens richtlijnen RIVM, dat mag namelijk 

wel. In onze optiek niet haalbaar, vooral niet bij de OB kinderen. Ze worden 

waarschijnlijk afgebeld en we zijn op zoek naar een andere organisatie. Eén 

gevonden met een show en wordt verder opgevolgd. Actie DsvP.  

Cadeaus moeten ingepakt worden en de datum is gepland met OR ouders. 

Zakjes pepernoten moeten gemaakt worden voor uitdelen. Wordt nog verder 

bekeken hoe dit op te pakken. Actie DsvP/CPS. 

School versieren voor Sintviering kan met de opgegeven hulpouders. 6 opgegeven 

hulpouders mogen helpen op school. Bevestigen aan ouders per mail. Actie DsvP. 

     

4. Kerstviering (versieren 4/12, musical en ouders samen zijn 16/12)  

De sintversiering zal op 4/12 in de middag naar kerstversiering gaan. De hulpouders 

mogen hiervoor aangeschreven worden. Actie DsvP 

Voor de Kerstmusical zal een musical besteld worden en deze is al uitgekozen. 

Offerte opgevraagd bij Shanna Elleswijk (zij is dans/musical docente en heeft een 

eigen dansschool) om de musical te begeleiden. Dit om toch zo min mogelijk ouder 

verkeer te hebben op school.  

Decor wordt bekeken om dit met Bianca van expressie les te doen. Actie CSP.  

Geen ouders bij de kerstmusical en dit gaat waarschijnlijk via een livestream 

gebeuren. Kerstborrel voor ouders samen zijn zal niet geschieden. Dit om de 1.5mtr 

tussen ouders zoveel mogelijk te bewaren. 



Ouders mogen dit jaar niet zelf eten klaarmaken voor het kerstdiner. Er wordt 

gekeken hoe dit op te pakken door of kant en klaar eten mee te laten nemen wat op 

school opgewarmd wordt of om de plaatselijke horeca te vragen hierin iets te 

betekenen voor 230 kinderen op school. Actie BvO. BvO voegt zich bij het 

kerstteam om te helpen.  

Wellicht nog een interne vergadering OR mbt status Kerst mocht dit nodig zijn. 

   

5. 4 nieuwe leden zoektocht  

Nieuw stukje tekst in de nieuwsbrief van school gezet door KvKM en BD. 

Doel om meer ouders aan te spreken voor aanmelding OR. 

BvO heeft zich aangemeld bij de OR. Nog zoekende naar drie leden.  

 

 

6. OR in info mail school  

Na elk event dient het betreffende OR lid een klein stukje in de nieuwsbrief te 

schrijven. Zo blijft de OR beter zichtbaar voor ouders vooral nu de ouders de 

school niet meer inkomen. Ook kwam het idee om elke nieuwsbrief 1 OR lid zich te 

laten voorstellen met foto incl. kind(eren). Rooster maken welke volgorde. Actie 

KvKM. 

   

7. Workshops  

Er is gekozen voor het Circus. Budget vaststellen met SSi. Actie DsvP/SSi. 

Kijken naar offertes voor diverse circus aanbiedingen. Actie KB.  

     

8. Stemming nieuwe voorzitter  

BD heeft aangegeven de nieuwe voorzitter te willen zijn ivm vertrek DsvP. 

Aanwezige OR leden hebben gestemd en BD is unaniem gekozen als Voorzitter van 

de OR. Kvk dient geregeld te worden. Actie KvKM  

 

   

9. Rondvraag en sluiting  

Kan Roxan de directrice, een keer aansluiten bij de OR vergadering? Actie CPS 

 

Na vertrek van 4 leden moet er opnieuw gekeken worden naar de verdeling van de 

OR taken. Aan de hand van het hulpouderformulier kan men zien wat er speelt en 

bekijken wat men wilt. Wellicht een interne vergadering in december om dit te 

bespreken anders voor vergadering in januari. Actie alle OR leden. 

 

Wat is de exacte datum / moment dat DsvP stopt bij de OR? Actie DsvP 

 

 

Vergadering gesloten om 21:13uur 

 



Volgende vergadering zal plaatsvinden op 6 januari. 


