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Oudervereniging St. Lambertusschool 
Vergadering 6 maart 2017 
 
Aanwezig: Lizan van den Heuvel, Anne Marie Harbers, Ilse Hakkens, Sandra Franssen, Bregje 
Baak, Sandra Vennix, Miranda van Gestel, Meintje van der Sande, Mascha van Helvoirt, Annelies 
Dekkers en Marieke de Vries 
Afwezig: Sita Hoppenbrouwers, Marie-José Krol, Mira Smits, en Marleen de Beijer 

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

2. Notulen vorige vergadering  
Deze worden goedgekeurd. 

 
3. Mededelingen voorzitter 
Marleen heeft tijdens de vorige vergadering aangegeven per direct (tijdelijk) te willen stoppen 
met de OV. Iemand zal het secretariaat van Marleen over moeten nemen, in ieder geval het 
notuleren. Uiteindelijk geeft Marieke aan de taak op zich te nemen en ook als secretaris deel te 
nemen aan het bestuur. 
 
Daarna komt de vraag of iemand al weet dat ze volgend jaar wil stoppen met de OV. Handig om 
op tijd te weten aangezien Marleen (tijdelijk?) gestopt is. Niemand geeft aan nu al die plannen te 
hebben.  
 

4. Mededelingen penningmeester 
     Er is aangegeven door de sportdag commissie dat door het luchtkussen de kosten iets hoger 

uitvallen dan het budget is. Hierover moest meteen een beslissing genomen worden dus dit is uit 
het reservepotje betaald. 
 
Door 3 gezinnen is de ouderbijdrage nog niet betaald, ondanks de 2 herinneringsmails die zijn 
gestuurd. Zijn dit alleen gezinnen die niet kunnen betalen, het uit principe niet betalen of dat 
gewoon vergeten. Wellicht voor volgend jaar de herinneringen (of alleen 2e) per brief sturen 
zodat het minder snel vergeten wordt? Voor nu zal Harrie ingeschakeld worden om met de 
ouders in gesprek te gaan zodat er naar een oplossing kan worden gezocht. 
 
De kosten voor de brigadiers worden voortaan door school betaald, de gemeentebijdrage gaat 
ook rechtstreeks naar school. Er staat nog geld ‘gereserveerd’ voor de brigadiers, dit gaat in het 
algemene reservepotje. 

 
Wie wil volgend jaar het penningmeesterschap gaan overnemen van Ilse? Dit is al eerder 
gevraagd maar er heeft zich nog niemand gemeld. De nieuwe penningmeester kan volgend 
schooljaar nog meedraaien met Ilse, Mascha geeft aan deze taak op zich te nemen. 
 

5. Mededelingen secretariaat 
- 
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6. Mededelingen team 

Tijdens de vorige vergadering is gesproken over het maken van een surprise in groep 5 ipv 
sinterklaas in de klas. Dit aangezien een groot gedeelte van de kinderen in groep 5 nog geloven. 
Vanuit het team wordt aangegeven dat de kinderen het leuk vinden om surprises te maken en 
het niets af doet aan het geloof van de kinderen. Daarnaast is het een goede overgang naar 
groep 6 aangezien de sint wel even bij groep 5 in de klas komt. 
 
Ancilla neemt plaats in de schoolreiscommissie in plaats van Linda. 
 

7. Commissies 

Paasloop: 
Deze zal wat korter worden dan andere jaren en een gedeelte van de ochtend ipv de hele 
ochtend. Kinderen vragen een vast bedrag per persoon ipv bedrag per rondje, dit moet direct 
betaald worden door de sponsors zodat de kinderen niet achteraf weer langs ‘de deuren’  
hoeven te gaan. 
 
Carnaval:  
Dit is goed gegaan, het was een leuke dag. De chips is niet gemist door de kinderen. Op het laatst 
werd pas gedacht aan de allergie van Dave van Esch, dit is wel tijdig opgelost met glutenvrije 
pannenkoeken.  
Er moet een beslissing genomen worden over hoe om te gaan met kinderen met een allergie 
zodat we dat in het begin van het schooljaar duidelijk kunnen communiceren naar de ouders. Er 
zijn drie opties; 

- Ouders betalen minder ouderbijdrage en zorgen zelf voor de snacks.  
- Ouders betalen evenveel ouderbijdrage en wij houden rekening met de kinderen en 

bieden een alternatieve snack 
- Ouders betalen evenveel ouderbijdrage maar wij geven aan het begin van het schooljaar 

aan dat wij geen rekening kunnen houden met alle verschillende allergieën. Als een kind 
iets niet mag hebben moeten ouders zelf een alternatief regelen. Als kinderen bepaalde 
dingen wel mogen hebben dan is dat dus ook voor hen beschikbaar. 

De laatste optie leek het meeste bijval te krijgen, ook eerlijk naar kinderen die iets gewoon niet 
lusten, daar is ook geen alternatief voor. Het wordt in een volgende vergadering besproken, 
duidelijk is dat hierover met ouders goed en eenduidig moet worden gecommuniceerd. 
 
Brigadieren: 
Binnenkort wordt gestart met het werven van kinderen uit groep 7 voor volgend schooljaar.  
 
Schoolreis: 
Deze stond gepland voor woensdag 20 september, het wordt echter verzet naar vrijdag 22 
september. 
  

Ouderbijdrage 
Moet deze verhoogd worden zodat er niet meer extra betaald wordt voor de schoolreis. Een 
nadeel is dat je dan gebonden bent aan een vast bedrag voor de schoolreis. De schoolreis van de 
bovenbouw is vaak duurder. Een optie zou zijn om ouderbijdrage voor groep 1-2-3 te verhogen 
naar 25,- en voor 4-5-6-7-8 naar 30,- en dan geen extra bijdrage voor de schoolreis te vragen. We 
gaan het hier in de volgende vergadering nogmaals over hebben. 
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Actiepunten  
 

nr. Omschrijving Door wie Voor wanneer 

1 Brief OV mailen nieuwe kinderen Miranda 1e week nieuw kind op school 

2 Postbakje lerarenkamer nakijken Ilse/ Miranda Doorlopend 

3 Kaartje sturen indien nodig Miranda Doorlopend 

4 Internet pagina en Hotmail bijhouden Miranda Doorlopend 

5 Bijhouden ontvangsten ouderbijdrage Ilse Doorlopend 

 

8. Rondvraag 
De laatste vergadering staat gepland op 14 juni, dan is ook de wandeldriedaagse. Deze wordt 
verzet naar maandag 12 juni 
 

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


