Oudervereniging St. Lambertusschool
Vergadering 29 januari 2018
Aanwezig: Sandra Franssen, Sandra Vennix, Miranda van Gestel, Meintje van der Sande, Mascha
van Helvoirt, Annelies Dekkers, Mira Smits, Marieke de Vries, Annemarie Harbers
Afwezig: Lizan van den Heuvel, Ilse Hakkens, Sita Hoppenbrouwers,

1. Welkom
Miranda opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Notulen vorige vergadering
Hierop waren geen op- of aanmerkingen.

3. Commissies
Kerstcommissie
Er is weer een discussie geweest (per mail) over eten wat de oudervereniging regelt en allergieën
van kinderen, hoe daar mee om te gaan. Dit was goed afgesproken maar er blijkt toch
onduidelijkheid over te blijven bestaan. Er wordt afgesproken dat de oudervereniging hierover
duidelijk gaat communiceren met alle ouders aan het begin van elk schooljaar. Daarnaast wordt
er aan alle ouders van kinderen die gedurende het schooljaar starten dezelfde ‘brief’
meegegeven. De verantwoordelijkheid voor eten/ tractaties etc. bij de activiteiten die vanuit de
oudervereniging worden geregeld zal volledig bij de ouders liggen. Wanneer hun kind bepaalde
allergieën heeft is de ouder verantwoordelijk om bij elke activiteit zelf contact op te nemen met
de oudervereniging om te kijken of er alternatieven geregeld kunnen worden. Wanneer een
ouder dit niet doet kan de oudervereniging er van uit gaan dat het door de ouder zelf geregeld
wordt. Miranda en Marieke gaan een brief opstellen zodat dit de komende jaren geen
discussiepunt meer kan zijn.
Carnavalscommissie
Dit is allemaal geregeld, de laatste puntjes zijn afgehandeld

4. Mededelingen team
Binnenkort komt er een ouder tevredenheids onderzoek. We willen als school graag een hoge
deelname, meer dan 80% respons.Als oudervereniging kunnen we wellicht hierin iets betekenen
door “positieve reclame’ te maken.
Met carnaval wordt er een Gekke haren dag georganiseerd op de donderdag voor carnaval.

Actiepunten
nr.
1
2
3
4
5

Omschrijving
Brief OV leden werven
Postbakje lerarenkamer nakijken
Kaartje sturen indien nodig
Internet pagina en Hotmail bijhouden
Bijhouden ontvangsten ouderbijdrage

Door wie
Miranda
Ilse/ Miranda
Miranda
Miranda
Ilse

Voor wanneer
Doorlopend
Doorlopend
Doorlopend
Doorlopend

5. Rondvraag

1

Mascha; Is er nog gekeken naar de school shirts? Er was wel wat budget over van de schoolreis,
of we kunnen eventueel sponsoren zoeken. Annelies gaat in het team informeren of daar ideeën
over zijn.

7. Sluiting
Miranda sluit de vergadering en dankt iedereen voor haar aanwezigheid.
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