
   

 

Ouderraad de Neerakker  

  

Notulen (jaar)vergadering  
Datum:   dinsdag 28 juni 2022  

Tijd:    19.30 – 20.30 uur  

Locatie:  Basisschool de Neerakker - Regenboog  

Afmelden:  via ouderraaddeneerakker@gmail.com of WhatsApp-groep  

Afwezig:  Jeanine, Chantal R.  

Aanwezig:  Erna, Nancy, Anouk, Lilian (later), Annemieke, Lieke, Natascha, Judith, Teun (later), 

Chantal (later), Mariska, Astrid, Lisanne   

  

Agenda:  
1. Opening  

Annemieke heet iedereen welkom.   

  

Binnengekomen agenda-punten Geen 

punten binnengekomen.  

  

2. Notulen vorige vergadering  

Vastgesteld en staan inmiddels al op de website.  

  

3. Mededelingen  

a. Penningmeester: ouderbijdrage van 328 van de 352 kinderen is inmiddels betaald. 
Wel veel dubbele betalingen helaas.   

Voorstel om ouderbijdrage op €13,50 te laten staan. Nog voldoende saldo door 

reservering voor lustrumfeest, dus nu niet verhogen.  

  

b. Secretaris: vergaderdata voor komend jaar staan gepland. Worden gedeeld via de 

notulen. Eerste vergadering tevens jaarvergadering. Tweede vergadering zal 

gezamenlijk met MR worden georganiseerd.  

  

Vergaderdata schooljaar 2022/2023:  

• Maandag 19 september 2022 (Tevens jaarvergadering)  

• Woensdag 30 november 2022 (Gezamenlijk overleg OR&MR)  

• Woensdag 25 januari 2023  

• Donderdag 16 maart 2023  

• Maandag 22 mei 2023  

• Dinsdag 27 juni 2023  

  

4. Terugblik activiteiten (incl. evaluatie):  

  

a. Goede-doelen-actie: fantastische opbrengst van 8.000,- Daarnaast nog 500 euro 
voor boekenborrel opgehaald.  

  

Er heeft een gesprek plaatsgevonden met Stichting de Vergeetmenietjes. Er is nu en 

ook in verleden geen toezegging gedaan. Ieder jaar wordt opnieuw bekeken welke 

doelen gesponsord worden. Alle goede doelen vinden wij belangrijk, is geen 

discussie. Er is nog geen enkele verplichting naar enig doel toegezegd nu.  



   

 

  

Evaluatie: kinderen groep 7-8 vragen om vastenactie. Bekijken of 

dit organisatorisch kan. Dit vergt meer voorbereiding voor 
kinderen en ouders. Tijdens jaarvergadering bij stil staan. Tevens 

kijken naar geschikte dag.  

  

b. Schoolfotograaf: goed gegaan. Handig om zeker met 2 personen aanwezig te zijn. 
Soms lang wachten. Meenemen in evaluatie of het handig is om eventueel met meer 

personen aanwezig te zijn.  

  

Waarom is voor deze fotograaf gekozen? Dit contract loopt wellicht af, dus voor 
komend jaar opnieuw bekijken of er andere mogelijkheden zijn. Wel kostenafweging 

belangrijk.  

Toevoeging Astrid (15-07): Het contract is inderdaad verlopen, en i.a.m. Lilian en 
Hetty is eerder al een selectie gemaakt van opties, waarbij zowel kosten, kwaliteit als 

ervaringen tegen elkaar zijn afgezet. 

Hieruit zijn twee opties naar voren gekomen. Hetty neemt contact op met de 

betreffende contactouders om input op te halen, voordat school een keuze maakt 

voor een nieuwe schoolfotograaf. 

 

  

5. Vooruitblik activiteiten  

Eindfeest groep 8: Er is al veel geregeld. Op 11 juli staat bijeenkomst gepland om 
laatste puntjes op de i te zetten.  

  

Versiering is een uitdaging. Het thema is neon en we hebben een beperkt budget. Er 

wordt geprobeerd toch alles leuk te versieren. Boekje is enorm veel werk, zijn we 
druk mee bezig.  

  

Eten en drank is grotendeels geregeld. Ook ouders van de kinderen zijn een deel van 

de avond uitgenodigd.   

  

Consumptiebonnen: Astrid geeft aan dat het niet handig is om consumptiebonnen 

uit te delen omdat samenstelling van gezinnen niet overal gelijk is. Dus ouders wordt 
geen limiet opgelegd. Ze zijn relatief korte tijd hier. Kosten komen voor rekening van 

school.  

Afspraken zijn gemaakt met wijnhuis. Iets ruimer inschatten en Wijnhuis neemt 
terug wat over is.  

  

Eindweek / eindejaarsactiviteit: we hebben bericht ontvangen van school dat het dit 

jaar niet wordt georganiseerd, ivm drukke periode.   

Jammer dat dit niet door gaat, zeker omdat dit ieder jaar in dezelfde periode is. 
Volgend jaar opnieuw bekijken.  

  

Meester- en juffendag: datum wordt bekend in nieuwsbrief. Plus een toelichting wat 

bedoeling is van meester- en juffendag is. Geen cadeau’s meer.  

  

  

6. Lief en Leed  

We nemen afscheid van Lieke en Lilian. Heel hartelijk bedankt voor alle ondersteuning die 

jullie hebben geboden aan de Ouderraad. Ook namens school wordt een bedankje uitgereikt.  



   

 

  

Ook Chantal zullen we zodra zij aansluit bedanken voor al het werk.  

  

7. Mededelingen vanuit het team  

Juf Nicole is nog ziek thuis. Is reeds bij stil gestaan.  

We nemen afscheid van 2 leerkrachten: Dayenne Doensen: zij gaat naar het 

speciaalonderwijs, naar de Widdonck. Tevens zal afscheid worden genomen van meester 
Lars.  

  

Voorstel: het gehele team nog een kaartje sturen, voor inzet tijdens corona, 

weinig lesuitval etc. Regelt Natascha uit Lief & Leed potje.  

  

Annemieke vraagt of er een terugkoppeling kan worden gegeven op ouderbetrokkenheid wat 

we vorige vergadering hebben aangedragen. Astrid geeft aan dat hier voor komend 
schooljaar verschillende acties voor opgezet worden, om ouderbetrokkenheid anders dan OR 

en MR te activeren. Is nog niet concreet, meer info volgt in de loop van komend schooljaar.  

  

Fijn om ouders bij bijv. Goede-doelen-actie etc te zien. Hopen om ouders ook weer in de 

school te krijgen. Startavonden weer oppakken etc.  

  

T.a.v. de communicatie geeft Astrid aan: dit hopen wij nog nog steeds zorgvuldig te doen. 

Proberen communicatie met meerdere personen na te kijken.  

Veel communicatie verloopt via papier. Goed om ook op andere manieren te communiceren. 
Niet altijd via de app oid. Maar denk ook aan visuals, video etc.  

  

Opmerkingen over combi-klassen 4-5: goed om ouders hierbij te betrekken en eventueel een 

ouder informatie-avond te organiseren om ouders meer uitleg te geven.   

  

Astrid ligt het proces toe. Klassenindeling wordt heel zorgvuldig gedaan, uit alle hoeken 
belicht. Zodra e.e.a. bekend is zal dit worden gecommuniceerd aan de ouders.  

  

  

8. Rondvraag en sluiting  

  

Vraag: is er een beleid mbt temperaturen en waterflessen in de klas?   

Antwoord: nee hier zijn geen afspraken over gemaakt. Er zijn watertappunten aanwezig.  

  

Vraag: Kinder-OLS, wellicht meenemen voor volgend jaar. En gezamenlijke sportdag, in 

combinatie met andere scholen combineren. Schooltoernooien etc? Antwoord: 
koningsspelen zijn hiervoor in de plaats gekomen.  

  

Toevoeging van Astrid (06-07 en 07-07):  

Kinder-OLS:  

Binnen SPOLT is afgesproken dat zodra één van de dorpen binnen SPOLT het OLS wint, alle 
scholen van SPOLT deelnemen aan het kinder-OLS.  

Indien een dorp buiten SPOLT het OLS organiseert, is het aan de school i.s.m. verenigingen 
hoe hieraan invulling wordt gegeven.  

De Neerakker neemt deel aan het Kinder-OLS op het moment dat dit wordt georganiseerd 

binnen het woongebied van SPOLT.  

  

Sportdag alle leerlingen Leudal:  



   

 

Op de achtergrond hebben enkele gesprekken plaatsgevonden met de 

gemeente i.s.m Hoera en SPOLT.  

Op de vrijdag in de herfstvakantie, 28 oktober, zal een 'Hoera Sport & Fun-

festijn' worden georganiseerd voor alle kinderen van de basisscholen in de 
gemeente Leudal. Het doel moge duidelijk zijn. Kinderen stimuleren om te 

gaan bewegen/sporten. De titel van dit festijn is dan ook: 'Met of zonder bal, sporten in 

Leudal.  

  

  

  

Annemieke sluit de vergadering om 20.50 uur en bedankt iedereen voor haar 

inzet. Tijd voor een borrel bij de Tump om het schooljaar samen af te sluiten.  

  

De eerste vergadering van het nieuwe schooljaar staat gepland op maandag 19 september, 

om 19.30 uur, Dit is tevens de jaarvergadering.  
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