
 

Notulen Ouderraad ´t Startnest 
 

Datum:   Woensdag  1 september in de aula  

Aanwezig:  Maddie Scheffel (MS), Karin van Kooten-Molenaar (KvKM), Bonita Perebooms (BP), 

Chantal Pronk-Sporrel (CPS) Kirsten Bonke (KB), Susan Zijlstra (SZ) Sintha Sie (SSi) en 

Brenda van Ommeren (BvO) 

Afwezig:  Barbara Dijksterhuis (BD), Chaska Wortel (CW), Dimphy Hengst (DH) 

 

 

 

1.Opening  
  
Ingekomen stukken: Geen 

Notulen vorige vergadering en actiepunten: doorlopen. 

Notulen goedgekeurd.  

 

 

2. Financiën  

 
OR heeft de hoogte van de ouderbijdrage besproken. Deze blijft hetzelfde als vorig schooljaar: 

€ 38,- per kind. Dit zal in de jaarvergadering terugkomen. 

 

OR gaat nadenken over een groot project voor school. Diverse ideeën zijn al benoemd. 

• De reken tafels op de treden van de trap, of een ander thema. 

• Planten in de school 

• Graffiti op het beton van de tribune aula ter versiering 

Actie OR leden om over deze en of andere ideeën na te denken voor OR vergadering op 6/10. 

 

3. Welkomstcadeautje gardes 

 
Gardes zijn in een deellevering binnengekomen en het tweede deel wordt 21 september 

verwacht. OR heeft besloten om deze gardes einde van het jaar in te zetten als ouderbedankje. 

  

4. Hulpouderformulier 

 
KvKM had vragen mbt de jaarkalender en de punten op het hulpouderformulier. 

Deze zullen verwerkt worden in het formulier. 

Op de kalender stond geen voorleesontbijt en daarom heeft de OR bedacht om daar een 

Paasontbijt van te maken.  

Er is besloten om het formulier in 2 delen te verdelen. Alle events tot en met het verkleedfeest 

zullen eerst verstuurd worden en na de kerstvakantie zal het tweede gedeelte uitgestuurd 

worden. OR hoopt hiermee meer aanmeldingen en meer commitment te krijgen. 

Actie KvKM hulpouderformulier gereed maken en uitsturen.  



5. Jaarvergadering 15/9 

 
OR heeft alle bonnen ingeleverd mbt afgelopen schooljaar. 

Kascommissie is gevraagd de kas te controleren en een afgevaardigde te sturen naar de 

jaarvergadering.  

 

6. Scholierenveldloop 6/10 

 
KB zal BP helpen met de scholierenveldloop. Alle informatie over dit event zal in de komende info 

van de school staan. Extra hulpouders zullen niet nodig zijn. 

 

7. Kinderboekenweek nieuwe indeling schooljaar 21-22, 06/10 - 17/10 

 
Thema van de Kinderboekenweek is beroepen. De OR wil daar iets mee doen en probeert een 

uitje te plannen naar een bedrijf of instantie dichtbij. Mocht dat niet lukken, dan wellicht 

iemand die op school meer over zijn of haar beroep kan vertellen. 

Er zijn verschillende ideeën genoemd, Actie BvO om deze na te gaan en contact op te nemen. 

Penningmeester geeft aan dat er een budget vrijgemaakt zal worden van € 75,-. 

 

8. Sinterklaasfeest 1/12, versieren 12/11 en Sint cadeautjes 

 
Sint cadeautjes: 

Cadeautjes moeten nog geselecteerd worden en een datum voor inpakken Actie KB en MS. 

 

Sinterklaasfeest: 

Zelfde organisatie als vorig jaar. Is goed bevallen. 

Organisatie er op attent maken dat de juiste versie van de liedjes wordt gebruikt, Actie CPS. 

Chocoladeletters en pepernoten alvast bestellen, Actie SZ.  

Let op allergieën mbt het eten, check met stamgroepleiders, Actie CPS. 

 

Versieren: 

Via hulpouderformulier ouders aanschrijven die willen helpen, Actie KB en MS. 

 

9. Kerstmusical / Kerstborrel 22/12 

 
Borrel: 

Oliebollen en Zweedse fakkel regelen, Actie BP. 

Glühwein en chocomelk regelen, Actie SZ. 

Bestel hoeveelheden vorig jaar vs dit jaar moet worden bekeken, Actie CPS. 

De borrel wordt opgepakt door MS en CW en krijgen informatie hierover van SZ. 

 

Musical: 

2 musical opties beschikbaar om uit te kiezen, Actie BvO, SZ en CPS. 

Vragen of Shanna, die de musical vorig jaar begeleidde, het dit jaar weer wil en mag oppakken, 

Actie CPS. 

 



 

10. Bieb hulpouders 

 
Momenteel zijn er 3 ouders die helpen in de bibliotheek van de school. Het zou fijn zijn als daar 

een paar mensen bij komen. Dit zal genoteerd worden in het hulpouderformulier, Actie KvKM. 

Rooster voor huidige hulpouders is gemaakt. 

Vanwege Covid-19 is er al 2 schooljaren geen inventarisatie gedaan mbt de boeken. BvO en CW 

zullen hier samen met Marlies en Erik naar kijken. SZ zal de bibliotheek niet meer in haar 

beheer hebben. 

 

 

11. Rondvraag en sluiting 

 
KvKM heeft aangegeven te willen stoppen met haar taak als secretaris. Jaar 21-22 zal zij 

afmaken en jaar 22-23 zal zij iemand gaan inwerken om daarna de taak los te laten. Vraag aan 

huidig OR wie dit stokje eventueel wil overnemen. Actie OR leden om hierover na te denken. 

 

 

Vergadering gesloten om 22:12uur 

 

Volgende vergadering:  

15 september jaarvergadering 

6 oktober OR vergadering 

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


