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Notulen 1e vergadering ouderraad  26-09-22 
Basisschool de Ontdekking schooljaar 2022/2023  

  
 

 1. Opening  
Opening door voorzitter om 20.00 uur   
Aanwezig: Karlijn, Carla, Kris, Rianne, Tamara, Anja, Wilke, Ineke, 
Karin, Kim, Marieke O, Marijke, Marieke v.L Iris, Simone, Paula, JB, 
Judith, Seniz, Suzanne Notulist. 
Afgemeld:  Bregje, Antoinet, Marloes, Marieke V, Laura, Nicole, 
Natalie. 

  
 2. Notulen vorige vergadering  
  Geen opmerkingen. 
  
 3. Binnengekomen post  
  Machtigingen, schoolreis,  
  
 4. Mededelingen en binnengekomen agendapunten  
 • Nieuwe voorzitter gemeld, Wilke gaat deze mooie taak overnemen 

van Kris. 
 • Commissielijst bespreken / Schoolkamp wordt vanuit school 

georganiseerd. Feestavond, io Elviera 
  Sportdag  
    
 5. Financiën/Begroting  
  Bregje is aangemeld bij de Rabobank, als alles verwerkt is kan de 

rekening op haar naam gezet worden. Incasso/factuur ronde gaat 
eind oktober de deur uit. Kascontrole van afgelopen jaar wordt 
ergens in oktober/november gepland.  

  
 6. Komende activiteiten:  

Feestavond, Sinterklaas, Kerst zijn de eerste activiteiten. Vraag 
vanuit Elviera om schoolspektakel eerder te plannen ivm datum. 



Voorzitter plant via de app vergadering, en maakt notulen wat er 
wordt besproken. Ondersteuning wordt vanuit de OV gedeeld. 

  
 7. Evaluaties:  
  Eindejaars ijsje, musical en kadootjes voor groep 8, Foto nageleverd. 

Verder goed verlopen.  
  Sportdag, vanuit team met leuke foto’s, zeer geslaagde dag, wij 

hebben er van genoten. Donderdag nog een evaluatie met 
studenten. Dit is super verlopen vanuit school  en OV. Pauzes waren 
te lang, zeker voor de bovenbouw. En sommige spellen/sporten ook. 
Springkussen voor middenbouw en bovenbouw. Kleuters wilde hier 
ook graag op. Spellen voor kleuters waren soms te moeilijk, en soms 
te lang. Verder alleen maar leuke positieve reacties. Tussendoortjes 
met tasjes was goed geregeld.  

   
  
 8. Social schools:  
  Eerder datums communiceren via socialschool, save the date…pakt 

Kris op met Nienke. 
  
 9. Rondvraag:  
  Judith: wordt er iets met Koningsdag gedaan. Vanuit school niet, 

Wanneer Welcom iets organiseert wordt er wel vaak meegedaan. 
Voorkeur iets op school te doen, over brainstormen, eventueel voor 
volgend schooljaar. Dit jaar staat al helemaal vast, wel bespreekt 
Elviera in het team om eventueel te verkleden.  

        Tamara: Er is weer nieuw Sinterklaas inpakpapier toegevoegd  met 
witte pieten.  

 
 10. Sluiting  

Volgende vergadering met daarvoor een ALV is gepland op:15-11-22 
om 19.30 uur. 
Notulist:  Rianne 


