
Agenda: Vergadering Ouderraad 
 
Datum:   Dinsdag 15 november 2022 
Tijd:   20.00 uur 

 
  
Locatie:  IKC Marang 
 
Aanwezig:  Marleen (notulist), Marloes, Liz, Marjonel, Carmen, Theo, Maggy en Louise  
Afwezig:  Stefanie, Judith en Tamara , Jeroen 
 
Agenda punten: 
 

1. Opening 
Ingekomen punten; 

 
2. Werkgroepen OR:  

 

 Sint:  
o Schoencadeautjes; chocoladelolly (allergiekinderen schuimpjes)  
o Verlichting schoolplein kan er donderdag 1 december hangen/staan (Maggy) 
o Judith haalt pepernoten bij de Sligro 
o Aanwezigheid 2 december tijdens de viering; Louise, Marloes, Marleen, Carmen, 

Judith(indien nodig)  
o Cadeautjes voor 2 december onder de aandacht brengen voor volgend jaar. Wellicht een 

klassencadeau ipv een “prulletje”.  
   

 Kerst:  
Kerst versieren op school; woensdagochtend 7 december 8.30 uur.  
Marjonel: Gemeente heeft tijdens Corona subsidie gekregen, vanuit de open academie wordt er een 
“kultoer” georganiseerd. Dit kan op donderdag 22 december.  Iedere groep krijg een theater, 
beeldend en muziek workshop.  
Avond 17.00 tot 19.00 lichtjesoptocht naar dorpshuis (17.45uur) per gezin 2 toegangskaartjes in de 
zaal voor voorstelling.  
Vrijdagochtend zal er een kerstontbijt in de klas zijn en zullen de kinderen de zelfgemaakte 
kerstkaartjes rondbrengen.  

 

 Valentijn: 
Concert met de hele school  
 

 
 

3. Financiën: Carmen 
Tijdelijk zijn de passen geblokkeerd door de bestuurswisseling.  
Zodra de ouderraadrekening weer toegankelijk is, zal Carmen zo spoedig mogelijk de ingekomen 
ouderbijdrage in kaart brengen 
 

 

Budget 2022-2023  Begroot  

Schoolreisjes  €        2.000,00  

Sinterklaas  €           750,00  

Kerst  €           100,00  

Carnaval  €           250,00  

Pasen  €             75,00  

Sponsorloop  €             25,00  

4-daagse  €             75,00  

Laatste schooldag c.q. Polder  €        1.200,00  

Musical /uitzwaaien gr. 8  €           400,00  

Juffendag  €           150,00  

Lief en Leed  €             75,00  

Overig  €           250,00  



Bankkosten  €           150,00  

Totaal  €        5.500,00  

  

 
 

4. Mededeling schoolzaken: Marjonel/Liz 
 

 Liz: veel activiteiten in de bovenbouw; politieactie was een groot succes en zeker voor herhaling 
vatbaar. Daarnaast gaan ze naar de opgraving van vliegtuigwrak Focke Wulf en hebben zij nog het 
e-waste uitje op de agenda staan.  

 Er komt geen losse brief voor sinterklaas, maar informatie over de dag komt in de marangflits.  

 Schoolbanners zijn in bestelling  
‘ 

 
5. Rondvraag 

 Carmen; kascontrole kan dat via de IKC raad? Marjonel leg dit even voor in de volgende 
vergadering.  

 Hoe is het met de Pauwzoemer: niet kapot, stekker eruit. Klachten vanuit de buurt. 

 Is het een idee om EHBO aan de kinderen aan te bieden?  

 Marjonel: Meester Ferance is langdurig afwezig om hem een hart onder de riem te steken zou het 
leuk zijn als we hem, ook namens de OR een kaartje te sturen.  

 
 

 
 
6. Actielijst: 

TO DO  WIE 

Fotograaf Nadat we een data weten 
contact opnemen met Erika 
Derksen 

 

Kerstversieren  7 december 8.30 uur Marleen, Marloes carmen 

Ouderbijdrage Bekijken wat ingekomen 
bijdrage zijn 
 

Penningmeester-Carmen 

KVK verder afhandelen; 
bankpassen op naam bestuur.  

Alleen jeroen met nog kvk 
machtigen.  

  

Banners Zijn besteld Marjonel 

Verlichting voor de 
decembermaand 

Maggy zal informeren naar de 
mogelijkheden 

Maggy 

EHBO aan de kinderen Een idee om kinderen kennis te 
laten maken met EHBO  

 

Schoolreis hesjes Is in ontwikkeling Maggy 

Kaartje naar Ference  Marleen 

 
Volgende vergaderdata: 31 januari, 21 maart, 16 mei, 27 juni.  


