
 

Ouderraad de Neerakker 
 

Notulen vergadering 
Datum:  donderdag 12 mei 2022 
Tijd:  19.30 – 20.30 uur 
Locatie: Regenboog - Neerakker 
Afmelden: via ouderraaddeneerakker@gmail.com of WhatsApp-groep 
Aanwezig: Annemieke, Mariska, Judith, Teun (tot 20u), Astrid, Chantal P., Anouk, Lieke en 

Lisanne (digitaal) 
Afgemeld: Natascha, Lilian, Nancy, Erna, Chantal R. en Jeanine 
 

Agenda: 
1. Opening 

Bijzonder welkom voor Mariska. Zij zal de taak van penningmeester op zich nemen. Daar zijn 
we vanzelfsprekend heel erg blij mee.  
 

2. Notulen vorige vergadering 
Notulen zijn vastgesteld en staan inmiddels ook op de website. 
 

3. Mededelingen 
Chantal P. geeft aan met ingang van komend schooljaar te stoppen met haar deelname in de 
Ouderraad. Uiteraard heel jammer, want ze was altijd erg betrokken. Maar begrijpelijke 
keuze.  
 

a. Penningmeester: 
Mariska zal de rol van penningmeester overnemen. Lieke is bezig met haar taken 
over te dragen. 
 
Lieke: 
Ouderbijdrage: 67% van de ouderbijdrage is betaald. Dit dekt natuurlijk niet de 
begroting. 
Daarom zal een herinnering uitgestuurd moeten worden. Er wordt bekeken welke 
mogelijkheden er zijn i.v.m. AVG om de herinnering beter in beeld te brengen. 
 
Toevoeging Astrid (16-05-22): Als de OR een brief met herinnering voor betaling van 
vrijwillige ouderbijdrage aanlevert bij Hetty, zal Hetty deze brief namens de OR 
rechtstreeks versturen naar ouders.  

 
b. Secretaris 

Er zijn een aantal vragen binnen gekomen welke het onderwerp ouderbetrokkenheid 
raken. Deze kaarten we op het eind aan.  
 

c. Voorzitter 
Geen bijzonderheden 

 
 

4. Terugblik activiteiten (incl evaluatie) 
a. Paaslunch 

Goed verlopen. Leerkrachten hadden achteraf aangegeven dat er, met name in de 



 

kleuterklassen, meer hulp gewenst was. Belangrijk dat 
leerkrachten dit volgend jaar goed aangeven want er zijn vaak 
best veel ouders die willen helpen. 
Eten was meer dan voldoende. Zelfs nog eten over, wat week erna is gebruikt bij 
Koningsontbijt. 
 
Rekening van bakker is laat betaald. Onduidelijk waar rekening naartoe moet worden 
gestuurd. Zonder duidelijke factuur kan penningmeester rekening niet voldoen. 
 
Bekijken om lunch eventueel volgend jaar ook met Kerst én Pasen te doen. 
 

b. Koningsspelen 
Onderbouw / bovenbouw: 
Opzet was wat anders dan andere jaren. Geen groepjes met ouders die rond lopen 
en (sport)verenigingen bezochten. Kinderen hebben evengoed genoten. 
 
Veel eten wat over was. Een groot gedeelte is naar DiaNico gegaan. Open producten 
verdeeld over leerkrachten. En een gedeelte bewaard voor het kamp. 
 
Optie om wellicht niet het ontbijt maar de lunch te verzorgen volgende jaren. Dan 
eten kinderen misschien meer. 
 
Toevoeging Astrid (16-05-22): Voorgestelde optie is afhankelijk van keuze organisatie 
volgend schooljaar. Indien verenigingen en gemeenschap worden betrokken is een 
gezamenlijke lunch niet realiseerbaar binnen het dagprogramma. 

 
 

5. Vooruitblik activiteiten 
 

a. Schoolfotograaf 
Staat gepland op 17 mei. Programma is gemaakt. 
Natascha en Erna / Chantal zijn aanwezig. Zij stemmen nog precies af wie er zal zijn. 
Er zijn shirts aanwezig op school. Helpt bij herkenbaarheid van ouderraad. Dit geldt 
overigens ook voor de andere activiteiten waar OR-leden aanwezig zijn. 
 
Toevoeging Astrid (16-05-22): Shirts voor OR-leden liggen klaar bij Hetty. 

 
b. Goede-doelen-actie 

Er zijn 2 mooie doelen gekozen: opbrengst van de sponsorloop wordt verdeeld over 
‘Stichting Kumi Hospital’ en ‘Books for the Youngest Ukrainian Refugees’ (boeken 
voor Oekraïense kinderen): 
- Iedereen loopt / rent dezelfde route 
- Alle kinderen ontvangen een appel van Heijnen 

 
- Daarnaast is er een kraampje met gebak; een Boeken-borrel. Opbrengst 

hiervan wordt besteed aan nieuwe boeken voor Neerakker. 
Mooi doel, wij denken echter dat dit doel niet persé binnen de gedachte van 
een “goede-doelen-actie” valt.  

 
Ook een goede evaluatie is belangrijk. Want in welke vorm wil je de goede-doelen-actie 
volgend jaar inrichten? Sponsorloop werd zeer enthousiast ontvangen. Voorheen werd 
de goede-doelen-markt georganiseerd. Was ook erg leuk. Vergt wellicht meer 



 

voorbereiding. Goed om dit te bespreken. 
 
 
c. Eindfeest groep 8 

De projectgroep is gestart. Opgedeeld in 3 groepen: catering / vervoer, versiering, 
jaarboekje. 
 
Er is een thema gekozen. Met name voor versiering is er een zeer gering budget. Zou 
een optie zijn om een aantal thema’s te laten rouleren. 
Je zou er ook voor kunnen kiezen om altijd in het thema zomer, uitzwaaien van de 
klas etc. kunnen doen. Het afscheidsfeest is toch nieuw voor die betreffende klassen 
dus maakt niet uit als thema wordt herhaald. 
Goed om mee te nemen in evaluatie. 
 
Toevoeging Astrid (16-05-22): Anouk is contactpersoon namens groep 8 school en 
neemt contact op met de werkgroep.  
Aanvullend werd na de vergadering nog een vraag per mail gestuurd door Lilian mbt 
vergoeding consumpties vanuit school voor ouders. Deze vraag hoort eigenlijk thuis 
bij Anouk in de werkgroep, maar het antwoord is dat school 2 consumpties per ouder 
vergoed. Het zou fijn zijn als de inkoop hiervan wordt meegenomen door de 
werkgroep eindejaarsfeest. Het aparte bonnetje mag worden gedeclareerd bij An 
Swillens.  
Tot slot, op school zijn de volgende kleuren doeken aanwezig (boven het podium): 
zwart 2x, zilver 2x, blauw 2x, rood/geel/groen. 
 
 

6. Lief en Leed 
Geen mededelingen 
 
 

7. Mededelingen vanuit het team 

 Uitslag van Route 8 wordt normaal gesproken direct na de meivakantie gedeeld. 
Allereerst moet een landelijke ijking worden gedaan. Daardoor zal iets langer op die 
uitslag worden gewacht. Is reeds gecommuniceerd naar de ouders. 

 Beestenboel: Muziekproject op 24 juni in de Bombardon: 2 sessies van max een uur. 
Op school worden liedjes ingestudeerd, op 24 juni is uitvoering. Muziekteam zet dit 
uit per cluster. 
 
Toevoeging Astrid (16-05-22): Datum is opgenomen in de jaarkalender. Meer 
informatie volgt in de algemene nieuwsbrief van mei. 
 
 

8. Rondvraag en sluiting 
Diverse meldingen binnengekomen die wij hebben gebundeld. We merken dat de 
ouderbetrokkenheid laag is, iets wat school ook regelmatig aangeeft. Maar de meldingen die 
wij binnenkrijgen hebben als gemeenschappelijke noemer dat door ouders met name een 
stukje communicatie vanuit school gemist wordt. En afstand tussen ouders en school 
daardoor nog groter wordt wellicht. Wij delen deze zorgen. Hieronder een aantal zaken 
waarop wij, door verschillende ouders, zijn aangesproken: 
- Schooltuin: vrijwilligers hebben aangegeven er mee te willen stoppen. Krijgen geen 

waardering vanuit school. En er is geen ouderbetrokkenheid. 



 

- Moederdag- en vaderdagcadeau: mail ontvangen en aangesproken 
door ouders. Aangegeven dat dit via leerkracht gemeld gemeld kan 
worden. 

- Initiatief binnen de werkgroepen ligt vaak bij de OR en niet bij school. Zorgen dat  
vrijwilligers gemotiveerd blijven om te helpen. Er is veel verschil tussen werkgroepen. 

- Oproep penningmeester: hoe actief zijn ouders benaderd door leerkrachten 
- Als OR onderdeel uitgemaakt van de panelavond, om invulling te geven aan die avond. 

Sneeuwbaleffect proberen te creëren om groter bereik te krijgen. Daarna afmelding via 
mail, dat viel tegen. Geen goede communicatie. 

 
We willen dit als signaal bij school neerleggen, juist omdat wij merken dat de drempel 
blijkbaar te groot is om iets aan school te melden.  
Astrid geeft aan niet direct antwoorden te hebben, is ook niet nodig. Maar neemt onze 
melding mee uiteraard. 
 
Rondvraag: 
Afspreken dat gestreefd wordt om betalingen binnen 1 week te verzorgen. Voorwaarde is dat 
bonnetjes in goede orde worden aangeleverd. 
 
Pollepels voor het prehistorisch kamp: hoeveel moeten er besteld worden? Wordt 
nagekeken. 
 
Toevoeging Astrid (16-05-22): Vraag mbt pollepels wordt opgepakt door meester Lars. Hij 
neemt persoonlijk contact op. 
 
Annemieke sluit de vergadering af om 20.55 uur. Bedankt voor de aandacht allemaal! 
Volgende vergadering staat gepland op dinsdag 28 juni, om 19.30 uur.  

  



 

Bijlage 1: Activiteitenoverzicht 
 

Wat Wanneer Wie (OR) Wie (school) 

Sinterklaas Do 02-12 Nancy (CP) 
Natascha 
Annemieke 

Marian (CP) 

Kerst Do 23 dec Erna (CP) 
Teun 
Chantal R. 

Sanne (CP) 
Steffi 
Dennis 

Carnaval Vr 25/02 Teun (CP) 
Natascha 
Anouk 

Cor (CP) 
Merle 
Pim 
Regina 
Lieke 

Koningsspelen 
Onderbouw 

Vr 22/04 Chantal R. (CP) 
Anouk 

Thea (CP) 
Regina 

Koningsspelen 
Bovenbouw 

Vr 22/04 Judith (CP) 
Nancy 

Lars (CP) 

Schoolfotograaf Di 17/05 Anouk (CP) 
Erna 

- 

Goede-doelen-actie Do 02/06 Natascha (CP) 
Chantal P. 

Kiki (CP) 
Marjolein 

Eindfeest groep 8 Di 19/07 Lilian L (CP) 
Chantal P. 
Lisanne (back-up) 

Leraren groep 8 

Eindejaarsfeest Week 27 juni Anouk (CP) 
Judith 
Nancy 
Annemieke 

Lieke (CP) 
Dennis 
Imke 
Marjolein 

Lief en Leed potje Hele jaar Natascha 
Lieke (back-up) 

- 

 
CP = Contactpersoon 

 


