
Notulen Ouderraad Titus Brandsma 22 maart 2022 

Aanwezig: Hanneke Tacken, Anne Marieke Tijdeman, Jennifer van Deijk, Maya Hille 
(leerkracht), Debby Niehenker (directie) en Debbie van Merksteijn 

Afwezig: Wouter ten Brummelhuis, Manon van Goethem, Esther Faulhaber en Marieke 
Kramer 

  
1. Opening vergadering 

 
Debbie opent de vergadering.  
 

2. Vaststellen notulen 1 februari 2022 en doornemen actiepunten 
 
De notulen worden goedgekeurd. Marieke zal de notulen naar Lisette mailen.  
 

 Betaling van sinterklaas dubbelop, Debbie belt er achteraan  

 Ouderbijdrage  

 Nieuwe leden : geen aanmeldingen 

 Tent ; goedkoper om te huren  

 Sinterklaas moet nog benaderd worden; Wouter ? 
 

3. Mededelingen vanuit de directie 
 

 Koningsspelen; bijdrage vanuit de OR voor wat betreft eten, drinken. Sport BSO 
regelt springkussen en nog wat andere leuke activiteiten. Groepen 1 t/m 3 op de 
donderdag en de andere groepen op de vrijdag. Wie kan er helpen ? 

 Pasen; eieren zoeken wordt vanuit de leraren geregeld.  

 Meneer Herman ; er is een lintje aangevraagd door Debbie, deze moet alleen door 
het ministerie nog goedgekeurd worden. Uitreiken op de dag voor Koningsdag. 
Misschien wat leuks organiseren voor de eerste dag na de vakantie als welkom voor 
Herman.  
 

4. Mededelingen vanuit de Medezeggenschapsraad (MR)  
 

 Geen mededelingen vanuit de MR 

 Voor de volgende keer Björn uitnodigen  
 

5. Mededelingen vanuit de ouderraad 
 

 Fietsenstalling; aan de overkant nood oplossing. Debby is in overleg met de 
gemeente voor een structurele nieuwe plek. Het is wachten op de vernieuwing van de 
Drienerstraat en of de gemeente mee wil in de ideeën/ opties van school. Kinderen 
mogen nu ook achter parkeren. Op het schoolplein werd door de aannemer benoemd 
als mogelijkheid maar dat vindt school geen optie. Helemaal niet nu er al een stuk in 
beslag genomen wordt door het naastgelegen pand.  

 Tent ; zie actiepunten 

 Schoolfotograaf ; Jennifer stelt voor dezelfde als afgelopen jaar. Datum onder 
voorbehoud op 7 en 8 juni. Groep 1 en 2 moeten dan op 7 juni ivm schoolreisje.  

 
6. Mededelingen vanuit de werkgroepen 

 

 Avondvierdaagse op 30 t/m 3 juni, nog de nodige hulp gewenst.  



 De shirtjes voor de sportevenementen moeten eigenlijk vervangen worden. Contact 
met Jeroen Bevers hierover ? Keepershirt etc …. Shirtjes avondvierdaagse zijn in 
principe nog prima. 

 
7. Rondvraag 

 
geen 
 

8. Sluiting 
 
Debbie dankt alle aanwezigen.  
 
 
De volgende vergadering is dinsdag 24 mei 2022  
 
 
 
Actiepunten 

Datum 
vergadering 

Onderwerp/actie Wie Gereed 

01-02-2022 KVK  Debbie + Wouter zsm 

01-02-2022 Nieuwe leden werven Debbie zsm 

    

01-02-2022 Sinterklaas benaderen Wouter Aug 2022 

    

    

 
 
Lopende zaken 
 

Datum 
vergadering 

Onderwerp/actie Werkgroep / Wie 

   

    

24-11-2020 Overzicht financiën Wouter  

18-05-2021 Hal ouders Debbie Schooljaar 
2021-2022 

 

 

 


