
 
Ouderraad KBS Weilust 

 

Vieringen: Sint (do 5 dec) Kerst (do 19 dec)  Carnaval (vrij 21 feb) Pasen (do 9 apr) 
Koningsspelen (vrij 17 apr) Lustrum (week 20-24 apr) Schoolfotograaf (di 26 mei) 
 
Vergadering OR :  
woe 21 aug – maan 7 okt (ALV) – di 19 nov – woe 22 jan - di 17 mrt – woe 27 mei 

 
Notulen vergadering OR ALV 7 oktober 2019 
 
1. Opening & Welkom (nieuwe leden)  
Bianca moet een stapje terug doen in verband met haar gezondheid. Ze zal wel meedraaien 
in de commissies. Ap zal de functie van voorzitter tijdelijk waarnemen.  
 
Welkom aan de nieuwe leden: Sanne, Hilja, Bianca 
 
2. Mededelingen van/aan leerkrachtenteam 
Bedankt voor de attentie voor de Dag van de Leraar.   
Als er hulpouders nodig zijn voor OR activiteiten kunnen we deze vraag bij Mariëlla 
neerleggen.   

 
3. Ingekomen post/ email 
Geen. 
 
4. Notulen vorige vergadering  
Geen.  
 
5. Commissie updates 
Nieuwe leden: Sanne P. heeft vorig jaar meegeholpen met de Kongingsspelen en sluit aan bij 
deze commissie. Hilja en Bianca hebben interesse in de Kerstcommissie. Eefje (Koningssp.) 
en Machiel (Kerst) nemen contact met hen op.  
 
Sinterklaas: De vergaderingen zijn gestart. Er is een Sint gevonden. De Pieten nog niet en de 
commissie is hard op zoek. Tips hiervoor zijn van harte welkom. In tegenstelling tot andere 
jaren gaat Sinterklaas voor het eerst langs in de klassen ipv een gezamenlijke viering in de 
speelzaal. Het Sinterklaasjournaal is langzaam overgegaan op roetvoegpieten. De Weilust 
gaat nu ook langzaam hierop over.  
 
Kerstcommissie: Er zijn geluiden vanuit ouders dat ze graag willen borrelen tijdens het 
kerstdiner.  Dit was de commissie ook al van plan. De eerste vergadering start na de 
herfstvakantie.  
 
Koningsspelen: Deze valt nét voor de feestweek (jubileum). Er ligt een verzoek van de 
jubileumcommissie om Koningsspelen in deze week te laten vallen. Op de landelijke 
Koningsspelendag heeft de Weilust dan gewoon les. De commissies gaan dit samen nog 
bespreken.   
 
Jubileumcommissie is ook begonnen. Dagje voor de Efteling gaat door. De financiering 
hiervoor wordt nog geregeld. ER zijn meerdere opties: sponsorloop georganiseerd door de 
leerlingenraad, bijdrage INOS, extra bijdrage OR (hiervoor een voorstel bij Ap indienen).  
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Schoolfotograaf: Mochten we volgend schooljaar een wat hippere fotograaf willen, hierbij 
een tip:  www.nieuweschoolfoto.nl (van gehoord via Springplank in Teteringen).  
 
6. Schoolplein 
Het schoolplein is wat kaal en weinig groen.  Marrie heeft een fonds gevonden wat 
aangeschreven kan worden. Ze gaat dit op pakken met behulp van Linsey en Mariëlla en 
contacteert hierover ook de leerkrachten: Laura, Ellis, Vivian.  

 
7. Behandelen Secretarieel verslag 
Is goedgekeurd. Geen opmerkingen. 

 
8. Behandelen Financieel verslag 
Geen opmerkingen. Kascommissie en MR heeft het financieel verslag goed gekeurd. De 
Kascommissie bestond zoals gebruikelijk weer uit twee ouders met kinderen op school, die 
niet in de OR zitten.  

 
9. Decharge bestuur vereniging 
Er wordt akkoord gegeven. Het schooljaar 2018-2019 is hierbij afgesloten.  

 
10. Benoemen nieuwe leden 
De leden die vorig schooljaar lid zijn geworden van de OR worden in de ALV officieel 
benoemd. Dit zijn de volgende mensen: Linsey, Ingrid, Machiel, Paul, Marrie, Casper.  

 
11. Rondvraag  
Casper bedankt de OR voor de beterschapskaart.  
De Pieten voor de Sintviering kunnen een kleine vergoeding krijgen.  
De bocht bij Wilderen/Draaiboom is nog steeds gevaarlijk. Kees gaat er weer wat aan doen.  
  
12. Volgende vergadering → dinsdag 19 nov 

 
   

 
   

 
 

 

http://www.nieuweschoolfoto.nl/

