
 

Agenda Ouderraad ´t Startnest 

 

Agenda woensdag 1 juni 2022 

Plaats: live 

Tijd:  20.00 uur 

Datum: Woensdag 1 juni 2022, locatie ‘t Startnest 

Aanwezig: Chantal Pronk-Sporrel (CPS), Kirsten Bonke (KB), Sintha Sie (SSi), Dimphy Hengst 

(DH), Maddie Scheffel (MS), Bonita Perebooms (BP), Barbara Dijksterhuis (BD), Susan  Zijlstra 

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

Afwezig: Chaska Wortel (CW), 

 

 

1. Opening   

• Ingekomen stukken, notulen vorige vergadering en actiepunten  

Er zijn geen ingekomen stukken, maar er is besproken waar de ingekomen 

stukken kunnen liggen. Ons postvakje kunnen we in de teamkamer vinden en 

Dimphy kijkt een aantal keer per jaar of er iets in zit.  

 

• Notulen vorige vergadering 

T-shirts: Brenda heeft 3 opties onderzocht, met (prijs)verschillen. We kiezen 

het liefst de shirtjes die het meest lijken op die nu gebruikt worden, al is het 

wat duurder dan we hoopten (12 á 13 per stuk). Brenda bespreekt met Mawi (de 

leverancier) of er een mooie prijs kan worden afgesproken.  

 

We willen graag 10 extra sportshirts en dan het liefst voor 10 euro per persoon. 

6 maten L en 4 maten XL.  

Brenda vraagt ook of er 10 broekjes bij besteld kunnen worden.  

De tassen met de huidige shirts zijn na de vergadering gevonden en Brenda 

controleert de aantallen.  Acties BvO 

 

Sintha gaat akkoord met de kosten.  

 

• Inzet Maddie 

We hebben met elkaar besproken dat we graag kijken naar manieren waarop  

Maddie wel betrokken kan blijven bij de OR en hoe ze dit vorm kan geven, zonder 

dat zichzelf teveel belast. Ook Maddie geeft aan dat ze graag bij de OR wil 



blijven en vooral creatief mee kan denken bij de activiteiten. Super fijn en we 

polsen later hoe het gaat.    

 

We gaan het komende schooljaar hulpouders meer betrekken bij de bezigheden, 

waardoor de werkzaamheden beter verdeeld worden en de OR leden meer kunnen 

coördineren/delegeren.   

 

Ook wordt er gekeken naar ouders die we actief kunnen vragen om lid te worden 

van de OR. Er zijn wat opties benoemd en we bespreken dit later nog eens (er 

mogen 10 ouders bij de OR, dus wellicht 1 of 2 ouders om alvast mee te gaan 

draaien). Actie OR leden  

 

 

2. Financiën  

 

• begroting  

We hebben dit jaar minder inkomsten dan we hadden begroot. We zouden ipv de 

2 begrote projecten van 750 euro ruimte hebben voor 1 project van 1000 euro. 

Het is dan belangrijk dat in dit boekjaar te laten plaatsen (dus voor de 

jaarvergadering).  

Chantal heeft contact met een djembégroep die wellicht in het begin van het 

nieuwe schooljaar een activiteit kan verzorgen. (misschien in combinatie met het 

schoollied 😉) 

 

Doordat een aantal activiteiten dit jaar niet is doorgegaan, kunnen we deze 

gelden gebruiken voor aanschaf van de sportshirtjes.  

 

• stamgroepbijdrage 

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.  

 

Afscheid oudste per klas: 25 euro. Hiervoor kan de declaratie bij Erik worden 

ingeleverd onder de noemer ‘afscheid oudste groep’.  

Alle OR leden bekijken wie van de klassen dit gaat regelen. Alleen bij Kiekendief 

is geen OR ouder, maar daar heeft Chantal een idee voor. Actie OR leden 

 

 

 

 

 



3. Evaluatie Koningsspelen 

 

Bonita heeft zelf een aantal verbeterpunten aangedragen, maar over het 

algemeen was het een zeer geslaagde dag! 

 

• Tijd per onderdeel nog onderzoeken: 15 minuten soms te lang, 10 minuten 

soms te kort. 

• Volgorde kritisch bekijken (parachute en zeil vlak na elkaar). Plattegrond 

goed uitzoeken met welke volgorde activiteiten en waar. 

• Water mee tijdens de activiteiten (begeleider met een fles water en 

bekers in een tas). 

• Sommige activiteiten wellicht nog even bekijken (bv aquagym), per leeftijd 

en karakter zijn interesses natuurlijk anders. Het is ook gewoon hoe het 

is, je kunt niet alles leuk vinden.  

 

Voor volgend jaar zal het draaiboek wellicht worden aangepast met nieuwe 

ideeën en we gaan erop letten dat alle betrokkenen zich die dag actief inzetten.  

 

 

4. Evaluatie schoolfeest/sponsorloop 

 

Iedereen was erg enthousiast over het schoolfeest en hoe het is gegaan.  

 

Dit ging vooral goed:  

• Ontspannen gevoel tijdens de ochtend en de voorbereiding. 

• Meer hulp van hulpouders. 

• De organisatie vooraf was erg goed. (Erik heeft ook benoemd dat de 

organisatie erg goed was)  

• Eten inbreng ging goed, bonnetjes werden ook gewaardeerd 

• QR code werkte goed (de volgende keer altijd even wachten tot iemand 

kan laten zien dat er is betaald).  

 

Aandachtspunten volgend jaar:  

• Bord lokaal kinderwagen/garderobe, dit was nu niet duidelijk genoeg. 

• Doordat er geen extern goed doel met logo bij de sponsorloop betrokken 

was, bleek het doel niet voor iedereen duidelijk  . 

• Lijst eten per klas wellicht verduidelijken, was nu niet voor elke ouder 

duidelijk wat de bedoeling was. 

• Prijslijsten waren kwijt en hierdoor waren de verschillende prijzen 

verwarrend in gebruik met de strippenkaarten. Volgend jaar duidelijker 

• Inschrijflijst activiteiten hulpouders digitaal maken. 



• Plattegrond met lokalen, veel hulpouders kennen de verschillende namen 

per lokaal niet. 

• Hulpouders wellicht al eerder in proces instructie geven over de 

activiteiten (d.m.v. mail). Hierdoor kunnen ze zich voorbereiden en hoeven 

wij die dag minder tijd te besteden aan uitleg. 

• Contactgegevens opschrijven bij hulpouders activiteiten. Dan kunnen we ze 

tijdens het feest ook contacten.   

 

4. Evaluatie schoolreisje 

 

Ook het schoolreisje is goed gegaan. De volgende punten vielen op: 

 

• Ouders waren goed bereikbaar voor Karin en de verdeling van taken ging 

goed. Polsbandjes en hesjes zijn dus goed gegaan.  

• Bij de boodschappen ging iets mis, waarbij er de dag voor het schoolreisje 

nog te weinig pakjes Wicky waren. Door schoolfeest/inkopen/bestellen 

ging dit mis, maar op tijd opgelost. Voor de ouders was dit beetje 

onrustig, maar pakten het goed op.  

Een volgende keer controleren we na het doen van de bestelling nog eens 

of de hoeveelheden kloppen, omdat dit toch nog kan worden aangepast 

door Jumbo. Bv als er iets niet op voorraad is. 

• Doordat de middenbouw niet meer op schoolkamp gaat (en wel op 

schoolreisje) zijn er voor de middenbouw geen hesjes. Wellicht een mooi 

project om aan te schaffen voor volgend jaar!  

 

 

5. Schoolvoetbal 

 

Begroting voor schoolvoetbal is 150 euro, voor inschrijfgeld en boodschappen.  

Johan is aanspreekpunt, per team 2 á 3 hulpouders. Het is tijdens schooltijd en 

alleen voor degenen die gaan voetballen.   

Chantal heeft contact (of zoekt contact..) met de hulpouders. Actie CPS 

 

 

6. Laatste weken (taart voor het team / ijsjes / gezinscadeautjes / besteding 

project geld) 

 

Traktatie team: 50 euro 

We kiezen deze keer voor borrelhapjes en Brenda heeft voorgesteld de hapjes 

te regelen. Actie BvO  

 



IJsjes: waarschijnlijk met stamgroepwisseldag, dit zal dan 5 juli zijn.  

Bonita gaat bij Ben langs of het kan en wanneer hij kan. Actie BP 

 

Gezinscadeau: Dit jaar nog voor alle ouders, ipv alleen voor de hulpouders.  

Sintha heeft een leuk idee om magneten met een foto te geven. Maddie gaat het 

plan uitwerken met een leuke foto met handen (vele handen maken licht werk). 

Actie MS 

 

Besteding projectgeld: Chantal kijkt naar geld voor djembédag. Actie CPS 

 

 

8. Laatste OR vergadering/uitje  

We hebben even gekeken voor een andere datum, omdat Sintha moet werken. Dit 

is jammer genoeg niet gelukt, dus het blijft 8 juli. 

We gaan eten bij het Spoorhuis, 18.00uur. Actie KvKM 

 

Taken volgend jaar bespreken we de eerste vergadering volgend schooljaar.   

 

 

9. Rondvraag en sluiting 

 

Dimphy geeft aan dat ze graag de secretaris blijft, maar dat de combinatie met 

sommige andere projecten teveel is. Hier kan gelukkig een oplossing voor worden 

gevonden. 

We zullen de taken na de zomer weer bekijken/verdelen en gaan proberen vooral 

te delegeren. Daarnaast kunnen we kijken waar we hulpouders voor kunnen 

inzetten en wanneer we ze inzetten.  

 

Chantal geeft aan hoe waardevol ze de OR vindt en hoe blij ze is met de OR op 

de voorgrond.  

 

 

 

 

22.05 uur wordt de vergadering gesloten 

Volgende vergadering/uitje zal plaatsvinden op vrijdag 8 juli 2022 

 

 

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



 


