
 

Jaarvergadering Oudervereniging de Pionier 

Dinsdag 21 september 2017 

Aanwezig:  Kim, Mariëlle, Joyce, Els, Tessa, Hanneke, Caroline, Mascha, Mariëlle van 
Vinken, Cindy, Sanne, Christel, Anne, Britta en Bregje 

Afwezig:  Nicole, Mandy, Gunilde en Hetty 

Aanvang: 19.30 uur in de lerarenkamer, einde 20.30 uur. 

1. Opening en het voorstellen van het huidige bestuur 
Welkomstwoord aan iedereen, speciaal welkom voor Britta Bakker, zij gaat een 
jaartje meelopen met de oudervereniging en Ingrid, fijn dat je er weer bij bent. 

2a. Toelichting op en goedkeuring van het jaarverslag over het schooljaar 
2016/2017, bijlage jaarverslag 

2b.Bespreken van de begroting en ouderbijdrage voor het jaar 2017/2018,  
     Bijlage jaarverslag. Iedereen gaat wederom akkoord met het bedrag van € 10,-  
 als ouderbijdrage. 

3. Aanstellen van de nieuwe kascontrolecommissie 
Dit jaar hebben Robin Heesterbeek en Nicole Brom de kascontrole uitgevoerd 
voor komend zijn we op zoek naar iemand die samen met Nicole Brom dit wil doen. 
Robin Heesterbeek mag komend jaar geen kascontrole meer uitvoeren. 

4. Verkiezing/benoeming nieuwe ouderverenigingsleden. 
Mariëlle en Joyce geven aan dat er vanaf komend jaar iemand met hen moet gaan 
meekijken om de taken over te dragen. Hun oudste kinderen zitten nu in groep 8. 
Anne en Caroline tekenen de inschrijving van de Kamer van Koophandel.  
Gunilde en Cindy moeten de uitschrijving van de Kamer van Koophandel nog 
tekenen, Dit zal gebeuren op maandag 25 september 2017. 
Hetty en Mascha zullen samen groep 1/2 blauw gaan ondersteunen.  
Anne, Bregje en Sanne(na 10 november) en Britta zullen 1/2 geel gaan 
ondersteunen. Kim zal waar nodig bij beide groepen 1/2 bijspringen indien nodig. 
Caroline en Mariëlle van Vinken groep 3 
Hanneke groep 4 
Mandy groep 5 
Mariëlle groep 6/7 



Christel en Joyce groep 7/8 

5. Rondvraag 
Cindy bedankt iedereen en hoopt dat we net zoveel plezier gaan ervaren als zij 
heeft gehad. Na wat strubbelingen achter de schermen met de musical was het 
toch een onvergetelijk jaar. 

Els en Tessa bedanken Cindy en Gunilde voor hun inzet alle jaren en kijken terug 
op een fijne samenwerking. 

Kim bedankt Cindy en Gunilde. We zullen jullie missen. 

Aansluitend overleg OV voor blijvende leden van 20.30 uur tot 21.30 uur 

1. Indeling activiteiten 
Indeling is snel gemaakt, overzicht volgt. 

Kim stelt voor om op de eerste schooldag iets leuks te doen om deze dag 
extra speciaal te maken. Bijvoorbeeld de rode loper uitrollen. 
Joyce noteert dit voor komend schooljaar. 

We willen bij de eerste vergadering een groepsfoto maken voor op de 
website. Patrick Smulders zal aanwezig zijn om een foto te maken. 

Rondvraag: 
Anne: Een tijdje terug is er in de groepen 1/2 gevraagd of de kinderen een 
nieuwe naam willen bedenken voor de groepen. Ze heeft hier niets meer 
van vernomen. Els gaat er mee aan de slag. 

Mascha: Wat is het beleid met de deur en poort. Hoe zorg je ervoor dat 
er geen mensen inlopen of kinderen eruit. Els en Tessa koppelen dit terug 
met het team en komen hierop terug in de volgende vergadering. 

Els: Kinderboekenweek op 4 oktober met het thema griezelen. Een aantal 
ouders zullen de ingang van de school gaan versieren in dit thema. Mascha 
heeft hiervoor materiaal.  
De kinderen zullen samen een dansje doen in de hal gevolgd door een 
verhaaltje van een aantal leerkrachten over wat zij spannend vinden. 
Aansluitend wordt er een boekenmarkt georganiseerd waarbij alle 
kinderen 5 boeken mogen verkopen op kleedjes in de hal. Ze mogen 
hiervoor van huis 5 muntjes van € 0,20 meenemen. Vanaf 12:30 uur zijn 
alle ouders ook welkom. Boekhandel Priem zal aanwezig zijn met een aantal 



boeken. Zij verkopen de boeken tegen inkoopprijs, de winst is voor de 
school om nieuwe boeken te kopen. 
Tessa zorgt ervoor dat de krant aanwezig is. 

Sanne: Haar is gevraagd, door een aantal ouders, waarom wij geen continue 
rooster hebben op school. Hiervoor zou een enquete opgesteld kunnen 
worden maar dit is nog niet eerder aan de orde geweest. Misschien een 
keer doen? 

Hanneke: Tijdens een van de vorige vergaderingen is er gesproken over de 
plek voor op het schoolplein waar eens een boom stond maar nu alleen nog 
kunstgras. Hier ligt steeds een grote plas water als het heeft geregend. 
Els en Tessa nemen dit nog even op met het team. 

Het lezen van het Spionneke is niet handig via de app omdat je steeds per 
artikel naar de website moet gaan. Over een tijdje gaat het Spionneke 
verdwijnen en wordt alles via de website en de SkoZapp gecommuniceerd. 

Joyce: Dinsdagavond 26 september zal ik de oudervereniging presenteren 
op de algemene info avond. Het is fijn als iedereen aanwezig is en even 
naast mij komt staan zodat de ouders de gezichten bij de oudervereniging 
zien. Tevens zal ik alle klassenouders voorzien van een klassenlijst die je 
op deze avond in je klas kunt aanvullen. 

21.30 uur einde van de vergadering.  
Volgende vergadering is op woensdag 1 november om 20.00 uur. 


