
Notulen 3 november 2021 
 
Aanwezig:  
Bart (voorzitter) Arja, Bianca, Kim en Jenny (notulist)  
 
1. Vaststellen dagvoorzitter en opening  
Bart opent de vergadering  
 
2. Vaststellen voorgaande notulen 
Notulen wordt vastgesteld en er zijn geen wijzigingen 
 
3. Vaststellen agenda 3 november 
 
4. Mededelingen schoolteam 
Er zijn geen mededelingen vanuit school. 
 
5. Openstaande agendapunten 
 
A Begroting en budgetten inzien. 
Bart heeft alles uitgewerkt maar vanwege online vergaderen kunnen we het de volgende 
vergadering inzien en alles doorlopen. 
Het is belangrijk om de acties zoals bag2school en oud ijzer te blijven uitvoeren, dit levert 
best wat op qua financiën.  
Er zijn 5 a 6 kinderen waarvan de ouderbijdrage niet binnen is van vorig jaar. Bart koppelt dit 
nog terug met Leontine.  
 
B. Sint 
Is in voorbereiding en dit gaat goed. 
Er wordt aangegeven dat groep 4-5 met de onderbouw mee doen omdat er nog vele 
kinderen in de goedheiligman geloven. 
De werkgroep kijkt even naar het budget kijken omdat er nu meer kinderen een individueel 
cadeautje krijgen. Ze komen waarschijnlijk wel uit met het budget en anders kunnen ze dit 
met Bart bespreken. 
 
C Bag2school/oud ijzer 
Jenny en Bianca zullen deze dag aanwezig zijn.  
We hebben helaas geen reactie meer vanuit ouders gekregen voor hulp. 
Oud ijzer evt verzamelen op de dag zelf en Harrie Bellen om school open te maken en dit 
tijdelijk in een lokaal op te slaan. 
Het idee is om een werkgroep voor het oud ijzer op te starten. Kim en Jenny nemen dit mee 
voor de volgende keer in de werkgroepen. 
 
D. Informatiemarkt 
Van een aantal ouders hebben we een terugkoppeling gekregen. 
Zij zouden het prettig vinden om te weten hoe een dagindeling eruit ziet, wat doen ze op een 
laptop, individueel en met de groep.  
Voor de bovenbouw wordt er vanuit de ouders wat meer informatie verwacht over het 
voortgezet onderwijs, leerstof en open dagen.  



D Schoolfotograaf 
Datum staat vast: 18 mei. 
Jenny informeert nog bij Sanne Cuppen om te vragen hoe het in langenboom wordt 
geregeld met digitale foto’s bij een fotograaf. 
Kim heeft nog contact met Leontine over de AVG wet, wat is hierin mogelijk. 
Digitaal kost meer; ongeveer 3 a 4 euro per setje duurder. 
 
E. Werkgroepen 
Kim en Jenny pakken dit op voor volgend jaar. Een andere invulling geven omdat sommige 
ouders er vanuit gaan dat ze ieder jaar door gaan zonder tegen bericht.  
Daardoor hebben we soms niet helemaal een duidelijk beeld wie nu in welke werkgroep zit. 
Voor de werkgroep avondvierdaagse en luizencontrole is er weinig animo.  
Wanneer er een datum bekend is voor de avondvierdaagse, sturen we een parro app naar 
alle ouders voor hulp. 
 
6. Rondvraag 
Mail account OR: wordt 1 keer per maand door Kim gelezen. 
Bij gerichte vragen over een bepaald onderwerp zal zij de overige leden informeren of om 
hulp vragen. 
Schoolreisje: Datum staat nog niet vast. Het team is hierover nog aan het brainstormen. 
Volgende vergadering krijgen we wat meer informatie.  
 
 
7. Sluiting vergadering  
Volgende vergadering is op 26 januari 2022 -> op school 
Notulist: Bianca  
 


