
 
 

Verslag Ouderavond 25 oktober 2016 
 

1. Opening 

 Aanwezigen: 18 ouders (waarvan 4 OC en 2 MR) en alle leerkrachten  (Gerrie Amperse, Peter 

Moerenhout, Marijke Roelofsen, Karin Witteman, Natasja Middelkoop, Karlijn de Noord en  Jose 

van Limbergen).  

 

2. Jaarverslagen 

 MR heeft jaarverslag 2015-2016 toegelicht en op hoofdlijnen de belangrijkste onderwerpen 

doorgenomen.  

 Gerrie heeft aangegeven dat binnenkort de nieuwe schoolgids op de website wordt gepubliceerd. 

 Oudercommissie (OC) vertelt over de hoogtepunten van afgelopen schooljaar. OC vertelt de 

hoogtepunten. OC organiseert voornamelijk de leuke activiteiten voor de Meent, zoals sinterklaas 

en kerst (kerstversieringen en kerstmusical mede door de geweldige uitvoering en alle ouders die 

hebben meegeholpen alles goed te laten verlopen. Verder is er het lentefeest georganiseerd met 

thema de Betuwe en het schoolreisje. 

 Het opknapteam staat los van de OC en MR, is een aparte werkgroep voortgekomen uit de 

klankbordgroep. Er zijn wat plannen maar extra handjes zijn welkom. Vorig jaar is de werkgroep 

enthousiast begonnen, maar op gegeven moment is da animo wat gedaald. Komend jaar staan nog 

grote klussen op de planning. Voor de kleineren klussen komt er een klussenlijst waar ouders zich 

voor kunnen intekenen. NL Doet in 2017 weer organiseren, de grote klussen dan met grotere groep 

oppakken.  

 De tuin wordt bijgehouden door ouders Louis en Quirine, zoals het bijhouden en watergeven. 

Volgend jaar weer nieuwe beplating planten, leuk om kinderen wellicht hieraan te laten 

meehelpen.  

 OC zoekt nieuwe leden, volgend jaar zijn er 3 aftredende leden. Oproep aan alle ouders om zich aan 

te melden voor deze leuke commissie! 

 Financieel verslag OC is doorgenomen en daarmee de verantwoording voor de ouderbijdrage. 

Enkele highlights: 

o Andres van Seijda heeft een vergoeding verdiend voor school van de gemeentelijke  

verkiezingen.  

o Klusteam is niet meegenomen in financieel verslag. Volgend jaar zal dit wel gebeuren.  

o De opbrengsten van de sponsorloop zijn gebruikt door het opknapteam voor verbeteringen 
rondom de school.  Er was € 1.925,50 opgehaald en hiervan is nog ca. € 1.100 ,- over. 

o Positief resultaat: geld van oud overblijfpotje is voor de school, hierover zijn afspraken 
gemaakt met OC.  

o Kascontrole is nog niet gebeurt vanwege bankwijziging. Louis van der Zwet en Barry Evertse 
zullen deze alsnog uitvoeren.  

o Agnieszka Zaaijer wordt penningmeester.  

 Complimenten van een ouder geuit aan alle ouders en team voor hun inzet en betrokkenheid in het 

afgelopen jaar!! 

 



 
 

3. Plannen 

 Voor de Willie Wortels Uitvinderij is een 3 printer aangeschaft, dekinderen gaan deze in elkaar 

zetten en worden hierin begeleid. Lessen voor de uitvinderij worden verder uitgewerkt, zodat alle 

groepen hierin kunnen werken, ook de lagere groepen.  

 Naschoolse activiteiten: er worden leuke plannen voorbereid. Hiervan komt begin volgend jaar een 

overzicht. Knutselen wordt als erg leuk ervaren komt ook zeker terug. Verder zijn in voorbereiding 

kooklessen. Kinderen  kunnen inschrijven voor de naschoolse activiteiten. Eventueel ook bekijken 

welke samenwerking met andere scholen hierin mogelijk is.  

 Voorschoolse opvang – enkele ouders willen hierover meedenken Dit jaar bekijken hoe te 

organiseren. Is belangrij om ook de school mee te promoten. Verder oppakken in klankbordgroep.   

 Besproken is of schoolreisje te combineren valt met een andere school. Gerrie informeert met 

Wiekslag . Een ouder geeft aan dat vooral de eigen karakter van de school behouden moet worden.  

 Bijeenkomst Klankbordgroep zal ook weer gepland worden dit schooljaar. Nadere info volgt. 

 

4. Rondvraag 

 Mogelijkheid open facebook groep ter promotie van De meent besproken. Inregelen goed beheer 

en checken richtlijnen omtrent privacy.  

 Aansluitend aan het bespreken van de jaarverslagen is er een snappetles voor de ouders voorbereid 

om te ervaren hoe de kinderen les krijgen via de tablets. Tevens is uitleg gegeven over de manier 

waarop leerkrachten zicht hebben op de prestaties van de kinderen. 


