
Agenda: Vergadering Ouderraad 
 
Datum:   Dinsdag 27 september 2022 
Tijd:   20.00 uur-20.30 uur: Start met koffie samen met de IKC Raad.  

20.30 uur-21.30 uur: vergadering 
  
Locatie:  IKC Marang 
 
Aanwezig:  Jeroen (voorzitter) Liz, Marjonel, Carmen, Theo, Jeroen, Maggy en Louise (notulist) 
Afwezig:  Stefanie, Judith en Tamara  
Online:   Marleen, Marloes 
 
Agenda punten: 
 

1. Opening door Jeroen 
Ingekomen punten; 

 

• Nieuw bestuur aanmelding bij de KVK loopt nog. UBO en bankpassen ook nog aanpassen.  

• Marjonel: vanuit de kleuterbouw een vader die nadenkt om bij de O.R te komen. 
 
2. Subgroepen voor activiteiten verdelen:  

-Planning invullen 
-Welke activiteiten komen eraan? (Werkgroep Sint-Kerst) 
 

• Vraag van Maggy: bij het indelen van de werkgroepen ook rekening houden dat er 1 OR lid in zit met 
ervaring in de werkgroep.   

• Sint: vraag nog even wanneer Sint gevierd gaat worden, op vrijdag 3 december of maandag 5 
december. 

• Kerst: Marjonel: Gemeente heeft tijdens Corona subsidie gekregen, vanuit de open academie kan 
er een kultoer georganiseerd. Waarschijnlijk kan dit op donderdag 22 december. Op dit moment nog 
niet duidelijk of er optredens komen Kortom; 2 mensen vanuit de O.R. lijkt op dit voldoende. Nu 
worden er 2 mensen ingedeeld en indien meer hulp dan wordt dit wel gecommuniceerd in de O.R. 
app.  

• Verder worden Carnaval-Pasen-Sponsorloop-Koningspelen-Fotograaf(alles) avondvierdaagse- 
eindejaarsviering- musical- ingevuld.  

• Banners; is dit iets voor de Marang? Marjonel komt erop terug. 

• Fotograaf: reacties positief. Juni goede tijd. Fotograaf was snel. Kortom voor herhaling vatbaar. Liz 
en Marjonel kijken voor een datum 

 
Werkgroepen: school neemt contact op met de leden van de werkgroepen.  
 

3. Financiën: Carmen 

• Ouderbijdrage 

• Uitgaven vorig schooljaar 

• Begroting dit jaar.  
Bedragen schooljaar 2021/2022 zijn besproken. Begroting OR schooljaar 2022/2023 wordt besproken. 
Begroting voor dit schooljaar komt in de notulen. We bespreken samen het onderdeel schoolreisje: willen we 
om het jaar een groot schoolreisje? Budget schoolreisje is groot. Het is goed om er even over na te denken. 
Schoolreisje is in september is goed bevallen.  
Carmen geeft aan dat waarschijnlijk volgend jaar de ouderbijdrage moeten verhogen. Dit moeten we in 
overleg met de IKC-raad doen. Goed gaan kijken wat willen we met de schoolreisjes. Vastgestelde 
ouderbijdrage dit schooljaar is 30 euro. Marleen geeft aan dat ze van meerdere ouders het verzoek heeft 
wanneer de ouderbijdrage komt. Carmen gaat dit regelen en met Sylvia kortsluiten. 

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: Alle collega’s schooljaar goed gestart. E-waste in groep 8 opgestart; enthousiasme is groot. 
Kraanwaterdag. Liz heeft een allergielijst rond laten gaan. Allergielijst wordt in de koffiekamer 
opgehangen. Daar kan O.R. op kijken indien nodig.  

• Goed dat de O.R aangekaart was tijdens de informatieavond. 

• Een week voor de herfstvakantie komt er een inhoudelijke informatieavond. Tijdens die avond komt 
er waarschijnlijk nog een informeel moment om kennis te maken met IKC en OR. Aangezien OR en 
IKC ook een klankbord voor ouders is; dit ook delen met de school.  

• Carmen heeft aan: Modderdag; 29 juni. Is dit iets voor de school? 

• Dit schooljaar gestart met het gezonde 10 uur. School staat achter deze nieuwe afspraak. Vanuit 
ouders nog wel wat onrust. Samen met de IKC-raad wordt dit nog verder besproken.  
 

 
5. Evaluatie: laatste schooldag, schoolreisje 

 

• Schoolreisje; iedereen was enthousiast. Fijn dat de leerkrachten het zelf mochten beslissen. Goede 
locatie, vervoer goed geregeld.  
Tip: data waren laat bekend, nu vrij kort van tevoren, waardoor het lastig was voor hulpouders om 
vrij te nemen. → Schoolkalender; belangrijke uitjes-activiteiten erin vermelden.  

• Laatste schooldag: 

• Evaluatie bovenbouw (BB)kort benoemd. Positieve reacties, locatie was prettig. Goede 
communicatie tussen school en O.R.  

• Springkussen; we huren veel dure springkussens, is het niet jammer dat we deze zo kort 
gebruiken? Ja; Maggy gaat dit meenemen in de voorbereiding van het afscheid. 

• Evaluatie onderbouw (OB): locatie goed, helemaal in het thema. Positieve reacties. Veel 
voorbereidingstijd, hopelijk hebben we dit schooljaar ook profijt van. 

• Is het ook mogelijk om de OB en BB samen een eindejaarsviering te regelen? Kunnen we 
dit niet samen voegen? Gehele school bij de voetbalvelden.  

 
6. Rondvraag 

 

• Maggy: we zijn nog bezig met de hesjes, waarschijnlijk boven het budget. Idee om nog een keer een 
bag to school actie te doen? Op dit moment bag to school even nu niet; vrij kortdag. Liever in het 
voorjaar. Of volgend jaar najaar. Komen we op terug.  

• Lingewaard doet: mailtjes uit voor de picknicktafels; prijsopgave opgevraagd. Wordt vervolgd.  

• Kerstverlichting heeft Maggy geregeld. Lenen van Rentall 

• Luizenmoeders; groepen zijn nu rond.  

• Bekers: graag nog een grote doos halen bij de groothandel. Evt. bezorgen?  
 
7. Actielijst: 

TO DO  WIE 

Fotograaf Nadat we een data weten 
contact opnemen met Erika 
Derksen 

Louise 

Prikkabel mag weg  Liz 

Bekertjes kopen-bestellen Doos kopen Carmen 

Ouderbijdrage -Brief maken voor alle ouders 
-Betaallink ouderbijdrage 

Penningmeester-Carmen 

KVK verder afhandelen; 
bankpassen op naam bestuur.  

 Bestuur OR  

Banners  Marjonel 



Schoolkalender; belangrijke 
uitjes-activiteiten erin 
vermelden.  

Evt. nogmaals vermelden in de 
nieuwsbrief waar ouders dit 
kunnen vinden 

Marjonel 

 
Volgende vergaderdata: 15 november, 31 januari, 21 maart, 16 mei, 27 juni.  


