
Notulen ouderraad 16 september 2014 
 

Aanwezig : Monique (VZ),  Trea,  Pascal,  Gracie  (notuliste), Lisette en Eric. 

Afwezig:  Debby en Grace 

 

1. Welkom 

Monique heet iedereen welkom, in het bijzonder Eric en  Lisette.  Om elkaar wat te leren kennen hebben we 

een voorstelrondje gedaaan. 

 

2. Verslag vorige notulen 

De notulen van 10 juni zijn goedgekeurd. 

 

3. Ingekomen post en mededelingen  

Van beide is niets nieuws te melden. 

 

4. E-mail adressen checken 

Omdat we nieuwe leden hebben hier een lijst met de actuele e-mail adressen, let op, ook het adres van 

Monique is veranderd. 

monique@hol-online.nl   Lisette.van.lith@hotmail.com  enricoblond@hotmail.com (Eric) 

graceeijpe@gmail.com  pascal@office-ict.nl  t.derks@appelhof.nl  debby.ebben@siza.nl  

g.kluytmans@live.nl (gracie) 

 

5. Terugblik laatste schooldag 

Over het algemeen wordt er met een tevreden gevoel terug gekeken op de laatste schooldag. De nieuwe 

manier van afzetten en de plek voor het schenken van de koffie werd als positief ervaren.  Ook het feit dat 

de meeste kinderen al voor aanvang een ijsje op hadden was een positieve verandering.  

Op de dag zelf waren er een paar ouders die vonden dat ook hun kinderen een gouden appel verdiende. 

Helaas is het niet mogelijk dat iedereen een gouden appel krijgt. Het was wel een (kleine) zure appel voor 

Debby en Gracie. Het geluid was van zeer slechte kwaliteit. Helaas hebben niet alle ouders de stukjes van de 

kinderen kunnen horen. 

 

6. Kledinginzameling 

Omdat het vereiste aantal kilo’s niet altijd wordt gehaald bij de kledinginzameling, is het goed om nogmaals 

na te gaan of we er nog aan mee moeten doen. Er zijn 3 mogelijkheden: 1. Stoppen 2. Kleding opslaan 3. 

Inzameling aan een doel koppelen.  

De data zijn vastgesteld op 19 november en 29 april 2015. We gaan de inzameling koppelen aan een bijdrage 

voor het schoolkamp van groep 8. Dit wordt in de klassen bekend gemaakt. 

 

7. Fotografie 

We willen als OR gaan kijken of het mogelijk is dat we de schoolfoto’s digitaal aangeleverd krijgen. 

Waarschijnlijk zijn er op school ouders die dit kunnen verwezenlijken. We zullen een oproep doen in de 

Appelrups en offertes aanvragen. 

 

 

8. Budget 2014/2015 

Pascal heeft weer een uitgebreid overzicht gemaakt van de kosten van het afgelopen schooljaar en de 

verwachte kosten van het nieuwe schooljaar. Voor het nieuwe jaar heeft Pascal er een cumulatieve factor 

ingezet zodat we kunnen zien wat we de afgelopen jaren hebben verbruikt in bijv. de verschillende 

werkgroepen. 
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De verschillen in de begroting zijn te verklaren en niet erg bijzonder. Het budget is naar beneden aangepast 

omdat het aantal leerlingen is afgenomen.  

 

9. Taakverdeling werkgroepen 

Omdat niet iedereen er is hebben we een voorlopige indeling gemaakt op basis van vorig jaar. 

Debby: 4-daagse, laatste schooldag en schoolfoto’s 

Lisette: Sint 

Eric: Kerst, carnaval (dit jaar eerst als ondersteunende kracht) 

Monique: kerst, lief en leed, schoolfoto’s 

Pascal: kledinginzameling 

Gracie: Laatste schooldag, 4-daagse  

Grace: Sint, luizen 

Wat overblijft is carnaval. 

 

De werkzaamheden van de OR in een werkgroep:  Samen met Eline het initiatief nemen voor de 

werkzaamheden, vergaderingen bijwonen van de werkgroep, de financiën van werkgroep beheren.  

Voor het declareren van de gemaakte kosten kun je gebruik maken van het formulier in Pascals postvakje. 

 

10. Gezamenlijke vergadering OR/MR 

Dit jaar is de OR degene die het onderwerp aandraagt. Monique heeft als onderwerp de sociale media en 

het omgaan met de pers als onderwerp voorgesteld. 

 

11. Etentje 

Monique zal wat data prikken en via de site een uitnodiging sturen. Hier kan iedereen dan zijn voorkeursdata 

aangeven. 

 

12. Rondvraag 

Speelplaats → Monique of Pascal 

 

13. Schoolfotograaf: 

Foto’s zijn wat spontaner. de dag verloopt steeds vlotter/sneller 

Goede samenwerking onderling. 

Werkgroep is tevreden met deze fotograaf.  

Andere OR leden zouden graag een keer een andere fotograaf hebben En ook digitale foto’s. 

Dit komt op de agenda de volgende vergadering 

 

14. Rondvraag: 

We missen nog wat verslagen van de verschillende werkgroepen voor het OR jaarverslag: 

Schoolfotograaf (Debby), laatste schooldag (Gracie) en carnaval (Oda?). 

 

Pascal zou graag de kascontrole voor gezamenlijke vergadering hebben afgerond. Monique neemt dit op 

zich. 

 

Trea heeft een terugkoppeling ontvangen van de overblijfgroep. 

Ze hebben een hectisch jaar achter de rug t.a.v. de bezetting, het schouderklopje van de OR heeft ze goed 

gedaan, en ook de teambuilding is positief ontvangen. 

 

Met sinterklaas viert de Appelhof het 30 jarig bestaan van de school.  Kan de OR nadenken over een leuke 

invulling? 



 

 

Actielijst 

 

Wat Wie Wanneer 

Notulen laatste OR vergadering naar 
t.vankaauwen@appelhof.nl 

Notulist Binnen een week na verspreiding 

Evaluatie CO2 meters Trea/Dorien Evaluatie volgt na bezoek Theo van 
Sommeren, afspraak moet nog gemaakt 
worden 

Klassenouders uitnodigen voor OR Trea Nog uit vergadering 24 maart 

Informeren naar (school) T-shirts 
met strijklogo 
 

Gracie Voor  volgende vergadering 

Verslag van jouw werkgroep maken 
en mailen voor jaarverslag 
 

Zie lijst Voor de volgende vergadering 

Ideeen om 30 jaar bestaan Appelhof 
te vieren 

iedereen Voor volgende vergadering?? 

   

   

   

 

Onderstaande staat nog open: 

 

Is het een idee om voor schooluitjes een GSM aan te schaffen? Hoeven leerkrachten hun eigen nummer  

niet te gebruiken. En je hebt dan  altijd hetzelfde ‘nood’ nummer. 

Tessa: Mijn inziens zou de school wel een likje verf kunnen gebruiken. Om het geheel, zeker bij de ingang, 

wat lichter en frisser te maken. Antw: zou je dat aan Rick willen vragen? 


