
Notulen Ouderraad Titus Brandsma 16 november 2021  

Aanwezig:  Hanneke Tacken, Jennifer van Deijk, Maya Hille (leerkracht), Debbie 
van Merksteijn , Manon van Goethem, Esther Faulhaber, Wouter ten 

Brummelhuis en Debby Niehenker (directie) 
 
Afwezig:  Bas van Pelt, Marieke Kramer 

Kirsten van Leeuwen, Anouk Kaldenbach technische storing 
 

1. Opening vergadering en toevoegen nieuwe agendapunten  
 
Debbie opent de vergadering. 

 
2. Verwelkomen mee kijk ouders/ nieuwe leden  

 
Debbie verwelkomt de nieuwe (potentiële) leden: 
Anne Marieke – ook al aangesloten bij de Kerstwerkgroep 

Fiona Oosting 
 

3. Vaststellen notulen 15 juni 2021 en doornemen actiepunten  
 

De notulen worden goedgekeurd. Marieke zal de notulen naar Lisette mailen. 
Actiepunt hekken op het schoolplein besproken. Zijn nu afgedekt met zeil en voor 
de rest is het nog af wachten wanneer het e.e.a. gerepareerd gaat worden aan 

het complex. 
 

4. Mededelingen vanuit de directie  
 
Debby neemt ons mee in de plannen voor de schoolreisjes en kampen 

Groep 8 – Schiermonnikoog 
Groep 7 – schoolreisje en kamp samengevoegd – 2 dagen inclusief een 

attractiepark. 
Groep 5 en 6 – 2021/2022 Slagharen 2022/2023 Hellendoorn etc. 
Groep 3 en 4 – 2021/2022 Drouwenerzand 2022/2023 Julianatoren etc. 

 
5. Mededelingen vanuit de Medezeggenschapsraad (MR)  

 
Er zijn vacatures. Dat proces loopt 
 

6. Mededelingen vanuit de ouderraad  
 

Geen 
 
7. Mededelingen vanuit de werkgroepen  

 
Halloween: volgend jaar iets leuks bedenken. Actiepunt voor de 1ste vergadering 

nieuw schooljaar 
Sinterklaas: Alles is geregeld en de intocht is net zoals afgelopen schooljaar 
binnen. 

Kerst: loopt vanuit de werkgroep. Wens is wel om de ingang wat meer te 
versieren met bv wat verlichting en Hanneke neemt contact op met Fiona m.b.t. 

stickers die op de ramen geplakt kunnen worden. Het wordt tot nu toe een diner 
i.p.v. ontbijt  



8. Rondvraag  

 
Geen vragen 

 
9. Sluiting  
 

Debbie dankt alle aanwezigen.  
 

De volgende vergadering is 1 februari 2022 
Dinsdag 7 december komt daarmee te vervallen. Bij veranderingen niet 
vergeten Debby te informeren. 
 
 
Actiepunten 
  

Datum vergadering  Onderwerp/actie  Wie  

16-11-2021  Kerstversiering stickers op de ramen Hanneke/Fiona  

16-11-2021  Ouderbijdrage overzicht Wouter  

16-11-2021  Tanja uitnodigen Debbie  

 
 


