
 

 

 

 
NOTULEN 1 november 2021 
Locatie Rubenshof Teamkamer, 20:00 uur 

Aanwezig: Tonnie, Nicole, Amanda, Gaby, Anouk, Nicole, Marjolein, Mark, Dorien, Mariska 
Afwezig: Carla, Leonie, Johan, Hanneke 
 

1. Opening 

 

2. Jaarverslag 2020-2021 

 

Carla was afwezig bij deze vergadering.  

a. Uitleg/samenvatting Nicole 

Niks gehoord van ouders over jaarverslag. Kascontrole was helemaal goed, geen bijzonderheden. 

Meer Ouderbijdrage ontvangen dan begroot. Ook de instromende leerlingen actief betrokken bij de 

ouderbijdragen. Luizenzakken meer nodig dan begroot.  

Hoog positief resultaat. Deels al weggewerkt door de hesjes en de terugbetaling van de schoolreis. 

b. Vastleggen Ouderbijdrage 2021-2022 

€28,-, vanwege digitalisering en hoger wordende kosten, wordt de ouderbijdrage volgend jaar 

verhoogd.  

c. Vanaf volgend jaar kijken naar betalingssysteem. 

Betalen via een Ideal-link, om zo hopelijk meer ouderbijdrage te werven (Parnassys) 

Rubenshof zelf gaat dit schooljaar ook over op Parnassys, voordeel om alles in 1 systeem te hebben. 

 

3. Mededelingen/ Financiën 

a. Update enquête team: 29 reacties. Veel input en ideeën.  

Veel negatieve dingen over schoolfotograaf, zijn andere fotografen gevraagd.  

Schoolreis: ipv dierentuin iets educatiefs. Prehistorisch dorp was leuk, maar tegenover Efteling iets 

minder. Ook veel leerkrachten zonder mening over schoolreis.  

b. Update Veiligheidshesjes (terugkoppeling team) 

Heel positief. De vaders bij schoolreis zouden ook graag een hesje.  

Hesjes voor kleuters vallen erg klein, met name met winterjas eronder.  

@Marjolein uitzoeken met leverancier.  

c. Zichtbaarheid Ouderraad (stukjes in info na activiteit van Ouderraad-lid & foto) 

@Tonnie en Mark: graag stukje schrijven over schoolreis en jezelf voorstellen.  

d. Financiën: betalingen schoolreis 

Op 1 na iedereen betaald. Herinnering gestuurd en heeft wel geholpen.  

e. Noodlokaal: moet leeg, want wordt opgeknapt → 6e kleuterlokaal. Sint spullen kunnen we daar dus 

niet kwijt. Onze spullen zijn daar al weg.  

f. Sinterklaas kostuum is verkocht voor €250,-.  

 

4. Terugkoppeling Schoolreis 

a. Feedback werkgroep 

Niks over gehoord. Alle kinderen met abonnement moesten zelf met hun abonnement naar binnen. 

Was handig geweest dat de Efteling het zo wilde.  

 



 

 

 

 

Volgens Dorien vanuit het team veel feedback gemaild naar de werkgroep, maar nog niet 

teruggekoppeld naar de OR.  

b. Terugbetalen abonnementen Efteling = €5,- (via leraren in envelopjes aan kinderen meegegeven)  

 

5. Terugkoppeling Kinderboekenweek 

Schrijver deed het heel leuk. Reacties positief. Fijn dat het weer in de aula kon.  

 

6. Uitje naar Amsterdam dit schooljaar GR7&8 

GR8 naar kamp Vught en Anne Frank huis? 

Gevraagd aan leerkrachten van GR8 en die vonden het prima. Carla vond het misschien wat veel. Het is nog niet 

zeker of we ingeloot worden voor Anne Frank huis. Je kunt AF-Huis maar kort van tevoren reserveren.  

 

7. Update Sinterklaas 

1e werkgroep overleg gehad. Alles onder voorbehoud, maar hopen dat we weer enigszins als vanouds kan. 

Sinterklaas en pieten verzamelen bij de autogarage. Contact gehad met verkeersregelaars.  

Toneel wordt gefilmd. Wordt geregeld door Siriyana. 

Morgen komen als het goed is de leerlingencadeau’s binnen.  

Inpakken moeten we even kijken, ligt er ook aan hoeveel aanmeldingen er zijn.  

 

Hulp 3 december: Nicole, Nicole, Amanda, Nancy en Marjolein. Liever met 2 pieten (of 1 hele enthousiaste piet) 

naar de Kruidenlaan.  

Na school nog iemand met de pieten langs de zieke kinderen. Is lastig te plannen, omdat we pas die ochtend 

horen wie er ziek zijn.  

Lunch voor hulp eventueel laten bezorgen door Loretta of Bakker Bart.  

Zou fijn zijn om 3 december na de viering de Sint versiering weg te halen.  

 

8. Update Kerstviering (eind oktober eerste bijeenkomst) 

8 december versierochtend Kerst 

9 november 1e vergadering met werkgroep. Veel ideeën, maar data is lastig, vooral het ontsieren.  

Woensdag 22 december de kerstviering 

Zondag 9 januari ontkersten?  

Na dinsdag stuurt Amanda een update 

 

9. Rondvraag/Lief & Leed 

 

10. Sluiting 


