
 

Agenda Ouderraad ´t Startnest 

 

Agenda woensdag 13 april 2022 

Plaats: online 

Tijd:  20.00 uur 

 

Datum: Woensdag 13 april 2022, via Teams  

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

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

(BD), Brenda van Ommeren (BvO) en Karin van Kooten-Molenaar (KvKM) 

Afwezig: Sintha Sie (SSi) en Susan  Zijlstra (SZ) 

 

 

1.Opening   

• Ingekomen stukken, notulen vorige vergadering en actiepunten  

 

Notulen zijn goedgekeurd en alle taken zijn voldaan.  
 

 

2. Financiën  

 

• begroting  

Sintha is niet aanwezig en we hebben op dit moment geen bijzonderheden staan.  

 

Enige punt is dat er budget van Pasen over is. Wat doen we met dat geld?  

(Niet uitgeven, of bijvoorbeeld overhevelen naar het schoolfeest. Hier kan dit 

bedrag goed gebruikt kunnen worden, als dit begrotingstechnisch mogelijk is.) 

Actie SSi 

 

• Stamgroep bijdrage 

Stamgroepouders (leiders) zijn zich niet altijd bewust dat er budget is om te 

gebruiken voor de klas. Vooral bij de bovenbouw wordt het niet uitgegeven. 

Er is 60 euro (handgeld) wat besteed kan worden, aan bijvoorbeeld 

afscheidscadeaus/geboortes. De ene klas geeft dit wel uit, de ander niet. Dat 

ligt ook aan de situatie in de klas.  

Aan het einde van het schooljaar fluisteren we alle stamgroepouders in dat er 25 

euro budget is voor het afscheid. Actie OR leden 

 



Aanvulling/verbetering achteraf van Sintha (financiën): 

Ten aanzien van het handgeld: er is per stamgroep 20 euro voor 

kaartjes/cadeautjes en 40 euro voor de stamgroepleider die bv iets voor de klas 

of het klaslokaal koopt. Dus net een beetje anders. Zie ook de begroting die 

begin dit schooljaar is rondgestuurd. 

 

3. Evaluatie verkleedfeest 

 

Goede berichten teruggekregen, Chantal heeft het met haar groep ook goed 

genoten.   

Bij bovenbouw kregen we signalen dat niet alle activiteiten zijn uitgevoerd, wat 

teleurstellend is. 

 

Karin bespreekt met Tjeerd waar de Kegelset opgeruimd is. Actie KvKM 

 

Volgend jaar kunnen we het hopelijk op de oude manier vieren!   
 

4. Koningsspelen 

 

Draaiboek is klaar en verstuurd naar de hulpouders. Eerste activiteit op de ‘oude’ 

manier (van voor Corona) 

 

In het kort: 15 spelactiviteiten, 30 groepjes (gemixt in leeftijd), 2 groepjes per 

spel, een kwartier per spel.  

4 voor de pauze, 3 na de pauze. Als groepje doe je dus 7 spellen, 8 spellen kunnen 

niet binnen de tijd.  

 

Nu 28 ouders/begeleiders, hebben er eigenlijk 30 nodig. Voor nu is dat 

voldoende en anders zijn de docenten er ook (wellicht ook Hannelore en 

dochter).  

 

Chantal regelt de groepjes, Kirsten regelt boodschappen. Actie CPS en KB 

 

5. Schoolfeest / sponsorloop 

 

De groep is ermee bezig, het wordt een groot feest.  

 

Belangrijk dat er nog veel ouders komen, dus zichtbaarheid is belangrijk. Vanaf 

dinsdag komt er een bord in de gang waarop ouders zich kunnen inschrijven.  

Deze informatie komt ook in de Keek van voor de vakantie en in de Info van na de 

vakantie komt anderhalve pagina aan uitleg en tekst.  



Brenda heeft de opgegeven ouders gemaild en daarnaast zullen wij als OR ook 

zelf mensen aanspreken om zich in te zetten. Actie CPS en alle OR leden  

 

Chantal heeft nog het idee gedeeld om een waardebon te geven aan ieder die 

iets lekkers heeft gebracht voor het buffet.  

 

De informatiebrief over de sponsorloop wordt donderdag rondgedeeld.  

 

6. Avond 4 daagse 

 

De avond4daagse gaat niet door, de organisatie geeft aan geen veilige routes te 

kunnen maken. Er kunnen wel medailles worden gekocht om zelf aan de kinderen 

te geven. 

 

Aanvulling achteraf van Sintha: 

Wat betreft de Avond 4 daagse: het is nog niet duidelijk wat het alternatief 

gaat worden. 

 

7. Pasen  

 

16 extra eieren voor de klas uit Oekraine, die zijn geregeld.  

 

Brenda gaat als Paashaas, met een mooi pak! Zelfs bij haar schoonzus in de klas 

😊  

Chaska en Brenda beginnen om 13.00uur op school. Actie CW en BvO 

  

1 kind in Oeroeboeroe krijgt schuimpjes i.p.v. eitjes. 
 

8. Hulpouderformulier  
 

Hierover geen extra nieuwe informatie. Het leek erop dat 1 ouder niet op het 

formulier was gekomen, maar dat is opgelost.  
 

9. Schoolreisje 

 

Onder- en middenbouw gaat op schoolreisje, bovenbouw gaat op kamp. Genoeg 

ouders hebben zich ingeschreven, Karin heeft het onder controle en stuurt  

Chantal na de vakantie nog een app over de hoeveelheden etc.   

 

Bestelling voor boodschappen wordt maandag 23 mei bezorgd. Actie SZ/DH en   

KvKM 

 



10. Shirtjes en broekjes (?) 

 

We hebben grotere shirtjes en broekjes nodig, maar de leverancier die het 

eerder heeft geleverd is te duur.  

Brenda gaat kijken of ze betere alternatieven kan vinden, Chantal geeft de 

informatie die ze nodig heeft. Actie BvO en CPS    

 

11. Laatste weken (ijsjes / gezinscadeautjes / besteding projectgeld) 

 

Dit onderwerp kunnen we de volgende vergadering verder bespreken.  

Het volgende is wel al besproken: 

- IJsjes bij Ben uitzoeken, hij werkt nog niet veel 

- Geld voor projectgeld bekijken 

- Cadeautje einde schooljaar waarschijnlijk toch voor gezinnen, ipv voor 

hulpouders. Dit omdat er dit jaar toch een ander ritme was qua inzet etc 

(corona).  
 

12. Rondvraag en sluiting 
 

Dimphy wil graag bespreken of we een idee hebben van hoe vaak we online of live 

willen vergaderen. Hier is uitgekomen dat we terug gaan naar live vergaderingen.  

 

Bonita vroeg zich af wat we de laatste vergadering/uitje willen gaan doen. Daar 

gaat ieder over nadenken.  

 

Barbara vroeg wat meer informatie over de weeksluiting van morgen. Die vindt 

plaats om 14.15uur. 

 

 

20.45 uur wordt de vergadering gesloten 

 

Volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 1 juni 2022 

 

 

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


