
 

 

Notulen Ouderraad ´t Startnest  

Datum: Woensdag 16 februari 2022, via Teams  

Aanwezig: Chantal Pronk-Sporrel (CPS) Kirsten Bonke (KB), Susan  Zijlstra (SZ), Chaska Wortel (CW), 

Dimphy  Hengst (DH), Maddie Scheffel (MS), Bonita Perebooms (BP) en Barbara Dijksterhuis (BD).  

Afwezig: Karin van Kooten-Molenaar (KvKM), Sintha Sie (SSi), Brenda van Ommeren (BvO) 

 

1.Opening  

Ingekomen stukken, notulen vorige vergadering en actiepunten  

• Barbara heeft de statuten naar iedereen rondgestuurd. Verder gaan we 

hier geen andere acties aan vastplakken.  

• Vorige notulen goedgekeurd.  

2. Financiën  

OR zit nog niet aan de begroting qua gelden vrijwillige 

bijdrage. Herinnering is er onlangs uitgestuurd en Shinta gaf 

aan het bedrag nog niet is wat we hadden begroot.  

We redden het financieel dit schooljaar wel en laten het dus 

ook zo. Geen extra actie dus. (Het is vrijwillig, er zullen ouders 

zijn die financieel krap zitten en volgend schooljaar zijn de 

activiteiten natuurlijk weer zichtbaarder.)  

3. Verkleedfeest (18 februari) 

Het verkleedfeest is aankomende vrijdag en gaat door met een iets andere 

insteek. Karin, Chantal en Barbara hebben besloten dat de spelletjes langs de 

klassen gaan (ipv andersom).  

Onder- en middenbouw hebben het feest ‘s ochtends, bovenbouw in de middag. 

Alles is geregeld, bestelling is binnen en het is binnen de begroting.  

 



4. Sponsorloop / schoolfeest (20 mei)  

Chaska stuurt weer een datumprikker via de app, zodat er een afspraak kan 

worden gepland. Actie CW. De activiteit vindt 20 mei plaats, dus nog genoeg 

tijd.  

5. Hulpouderformulier  

   

Binnen een week zijn er 11 reacties bijgekomen, we hebben nu 25 aanmeldingen. 

Succes dus!  

• 16 ouders die we kunnen bellen zonder dat ze zich konden vastleggen 

• Koningsspelen: veel aanmeldingen, nog niet voor alle punten 

• Sponsorloop: 4 mensen, nog niet voor alle punten 

• Schoolfeest: veel aanmeldingen 

• Schoolreis: voldoende aanmeldingen (6 mensen armbandjes schrijven ;) 

• Avondvierdaagse (31 mei - 3 juni): 2 aanmeldingen, nog niet voor alle 

punten 

• Fairplay voetbaltoernooi: nog geen reactie 

• Techniektorens: 5 aanmeldingen 

• Aula opruimen: 2 of 3 aanmeldingen 

Volgende week vrijdag is de deadline. Daarna verzamelt Susan alle gegevens en 

stuurt ze de lijsten toe. Actie SZ. 

Door corona weten nieuwe ouders helemaal niet wat de activiteiten inhoudt. 

Misschien kunnen we via de stamgroepouders wat informatie geven aan de nieuwe 

ouders.   

6. Koningsspelen (22 april)  

Kirsten, Bonita en Chantal organiseren dit. Er zijn activiteiten/spelletjes met 

groepjes bestaande uit kinderen van verschillende jaren. Vorig jaar ook 

gebrainstormd om iets anders te organiseren, wellicht levende spellen (levend 

ganzenbord). Dit omdat elk jaar hetzelfde vooral voor de bovenbouw wat 

eentonig kan zijn.  

Nu besluiten we de ‘oude’ manier te doen, daarna kunnen om en om doen qua 

activiteiten.  

Scheg is dan nog niet af, dus daar moet wel naar gekeken worden, wat er wel en 

niet gebruikt kan worden. Actie KB, BP en CPS. 



7. Rondvraag en sluiting    

Chaska vraagt of het al duidelijk is wanneer de hulpouders weer de bibliotheek in 

kunnen. Hoogstwaarschijnlijk na de voorjaarsvakantie.  

Susan wil graag bespreken hoe we ouders (na deze 2 jaar corona) meer betrokken 

krijgen bij de activiteiten. Een aantal opties worden besproken. 

• Weer mensen aanspreken en uitleg geven, ook via stamgroepouders.  

• Bij het hulpouderformulier meer uitleg geven van de activiteiten en wat de 

hulp precies in zal houden.  

• Als de ouders de school weer in mogen, kunnen wij op de klas-tv de ouders 

welkom heten en een tijdslijn van de aankomende activiteiten laten zien. 

Barbara vraagt na waar de usb stick is waar we dit op kunnen plaatsen. 

Actie BD. Ook maakt Barbara met Maddie een welkomsscherm met fotos 

en de tijdlijn van activiteiten. Susan heeft wellicht een goed voorbeeld van 

een tijdslijn en stuurt dit naar Maddie en Barbara. Actie DB, MS en SZ 

Iedereen stuurt een foto van zichzelf naar Barbara. Actie OR  

• Ook weer wat informatie in de nieuwsbrief plaatsen, wellicht ook met foto 

en een tijdslijn van activiteiten.  

 

Dimphy vraagt of de school al meer weet of er een platform/app als 

communicatiemiddel gaat komen. Zij denkt dat het mogelijk is dat hierdoor meer 

ouders weten wat er speelt en daardoor extra betrokken worden. Chantal geeft 

aan dat dit op dit moment niet in de planning staat. Er zijn voor- een nadelen en 

daar zal de school zelf een beslissing over nemen.  

20.45 uur wordt de vergadering gesloten 

Volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 13 april 2022 

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

 


