
Notulen/actielijst vergadering Oudervereniging BS de Zonnesteen
Dinsdag 26 februari 2019

Aanwezig: Heidi, Ester, Marleen, Esther, Helma, Yvonne, Melissa, Neeltje
Afgemeld: Janneke

Notulen/actie  Wie
1 Opening door Esther

2 Eventuele aanvullingen op de agenda 

3 Vaststellen notulen/actielijst vorige vergadering

 -  Helma is bij Gonnie geweest om te overleggen over het schoolreis-
je van groep 5 t/m 7. Klein Zwitserland willen de leerkrachten toch 
graag in de cyclus houden omdat de kinderen daar leuk kunnen 
spelen en het is overzichtelijk. De Beekse Bergen blijft er ook in. Alleen 
speelland wordt eruit gehaald (is verouderd). De leerkrachten gaan 
kijken welk arrangement (bv. GPS-tocht) ze wél kunnen doen bij de 
Beekse Bergen. Daar is in een aantal jaren ook wel wat veranderd.  
De kolenmijnen en de Valkenier hebben ze eruit gehaald. Daarvoor 
in de plaats komt Toverland. De entree van Toverland is voor een 
schoolreisje € 13,50. Dit is € 1,50 boven het budget voor het school-
reisje. Helma heeft met Gonnie afgesproken dat ze de cyclus zo 
doen dat ze in het jaar van de kerstmarkt naar Toverland gaan.  
Dit schooljaar gaan ze naar de Beekse Bergen.

 -  Heidi gaat nog even afstemmen over het programma van de laat-
ste vrijdagmorgen vóór de kerstvakantie. Dit jaar is het kerstmarkt op 
donderdagavond. 

4 Post

 -  Er is een mail vanuit Skozok gekomen dat het OR mailadres wellicht 
opgeheven gaat worden i.v.m. de AVG wet. Wij willen hem graag 
behouden. Marleen heeft hier op gereageerd en Esther gaat dit ook 
nog even aankaarten bij Skozok.

5 Financiën

 -  Helma is bij Peter geweest voor de ouderbijdrage. Uiteindelijk zijn er 
nog 3 kinderen uit 2 gezinnen die nog moeten betalen.

6 Activiteiten / verloopactiviteiten
 
 -  Sinterklaas 

Elke groep had dit jaar een gezamenlijk cadeau voor de klas, behal-
ve groep 1/2 die hadden nog voor ieder kindje een cadeau. Dit is 
goed bevallen. Ook hebben we als ouderraad de schoentjes gevuld 
na de OR vergadering. Hier waren de leerkrachten blij mee omdat 
dit ‘s morgens lastig is om te doen i.v.m de voorschoolse opvang. 
Het was een leuke ochtend en de kindjes hebben genoten. Ook de 
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Sint en Pieten vonden het leuk om te doen en zijn in principe weer 
vastgelegd voor volgend jaar. Misschien is het wel een idee om de 
groepen 6 t/m 8 geen bezoekje meer te laten ontvangen door de 
Sint. Hier gaat veel tijd in zitten (die er niet heel veel is). Dan kan de 
Sint iets meer tijd aan groepen 1 t/m 5 besteden. Groep 6 t/m 8 heb-
ben ook een eigen programma met surprise. Evt. kunnen de pieten 
daar wat strooigoed naar toe brengen en even hun gezicht laten 
zien, want we willen ze natuurlijk niet vergeten.

 -  Carnaval 
De aula wordt donderdag na de maandafsluiting leeggehaald. Alles 
is zo goed als geregeld. Alleen de Piepteuten komen. De Teuten en 
de Eikels hadden een te druk programma en vonden dat ze voor-
gaande jaren te lang moesten wachten. Er moet op de veiligheid 
gelet worden bij het betreden van het plein met de tractor (Piepteu-
ten). Groep 8 heeft minute-to-win-it spelletjes bedacht en gaat deze 
ook begeleiden. Hierdoor zijn er geen extra hulpouders nodig. 

 
7 BVL

 -  Er zijn ouders die aangegeven hebben te willen helpen met BVL. Ze 
gaan eerst met hen in gesprek en daarna volgt de uitslag. De uitslag 
van de enquête komt in een nieuwsbrief.

 -  Verder staat op het BVL programma voor dit schooljaar: Dode hoek 
project, rem-proef (groep 5), DAF-museum (groep 6) en fietsvaardig-
heid.

8 Rondvraag  

  -  Heidi 
• Kisumu wil rond Pasen een bijdrage vragen aan de ouders via een 
oproepje. Wij vinden dat prima als het maar goed gecommuniceerd 
wordt. We vinden het nóg beter wanneer de kinderen zelf iets  
maken/doen wat verkocht kan worden aan de ouders. Bijvoorbeeld: 
Groep 5 heeft armbandjes gemaakt en verkocht en zo € 50,- opge-
haald. De eendjes (spaarpotjes) op school zijn weg. 
• Gaat het al beter met het buiten spelen op de TSO? Sommige 
kinderen zijn nog steeds vaak lomp en mondig. Met voetballen gaat 
het beter. Er zijn regels opgesteld en naar de ouders verstuurd. Voor-
vallen worden ook teruggekoppeld aan de leerkracht.

 -  Melissa 
De hulpouders van de werkgroepen voelden zich wat nutteloos. Er 
was geen inbreng mogelijk. Wij beamen dat en Yvonne heeft dit 
vorig keer ook al aangegeven vanuit de OR. Het team zou meer 
voor inbreng van de werkgroepleden open moeten staan. Nu was 
er geen ruimte voor nieuwe ideeën. Esther koppelt dit terug aan de 
Carnavalwerkgroep. Volgend schooljaar even bekijken waar extra 
werkgroepleden nodig zijn. Nu waren er soms te veel. Wellicht alleen 
voor een brainstormmoment?

 -  Yvonne 
Is er al iets meer bekend over het groen op het plein? De haag voor 
het hek kan aangeplant worden. Het geld daarvoor is binnen.  
Project ‘Pannakooi’ loopt nog.
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