
 
Oudervereniging De Hobbendonken 

1 
20180219 Notulen 

NOTULEN 19.02.218 
 
 
 
1) Opening 

Voorzitter opent de vergadering 

 

2)  Vaststellen notulen  

Geen bijzonderheden 

 

3)  Actielijst notulen 

Is leeg 

 

4)  Nieuws vanuit de MR 

Er moet meer interactie komen tussen OV en MR. Ze misten de notulen. Deze zijn nu op de 

site te vinden. MR@hobbendonken.nl.  

Begroting doorsturen aan MR. De MR kan het doornemen. Bevindingen doorgeven, maar de 

MR hoeft hier geen akkoord voor te geven. 

 

Vrijwillige ouderbijdrage: MR heeft ook hierop geen akkoord op te geven. Het is natuurlijk niet 

verkeerd om dingen te bespreken / overleggen. 

 

De oudervereniging is een eigen stichting met eigen leden. MR heeft geen beslisrecht hierin. 

 

5) Ingebrachte agendapunten 

Klassenkrant: Reinout is vanuit school aangesteld om deze kar te trekken. Hij kan dit niet 

alleen. Anke geeft aan dit wel mee te willen doen. 

 

Digitale betaling schoolreis: Opmerking van een ouder; doordat het contant gaat is het 

natuurlijk fraude gevoelig. Misschien is bijvoorbeeld de app “tikkie” een idee om te proberen. 

De schoolreiscommissie geeft aan dat contant betalen het meest praktisch is. Het is namelijk 

heel kort na de grote vakantie. Ze zitten nu 2 ochtenden een halfuurtje om het geld te innen en 

dan is al het geld binnen. Henk geeft aan dat het niet helemaal de manier is waarop ouders 

werken met betalen. Misschien een tussenweg in te vinden. 

Reinout stuurt de mail door naar de schoolreiscommissie zodat zij met de betreffende ouder 

kunnen praten hierover. 

 

6)  Ingekomen stukken  

Geen ingekomen stukken. 

 
7)  Nieuws vanuit het team 

Zie bijlage van Henk.  

 

 

8)  Nieuws van de penningmeester 

Er staat nog 960 open wat betaald moet worden. Is er hoog. Morgen of overmorgen gaat er 

een 2e herinnering uit. 

mailto:MR@hobbendonken.nl


 
Oudervereniging De Hobbendonken 

2 
20180219 Notulen 

Begroting is nu 2500,00. We zitten nu op 1950,00. Voorgaande jaren zaten we rond de 

2300,00. Dit is toch een behoorlijk verschil. 

 

Misschien iets om door de klassenmoeders ook op de groepsappen te zetten ter herinnering. 

Anke zou een neutraal stukje kunnen schrijven wat de klassenouders op de app zouden 

kunnen zetten. 

 

Anke gaat vanuit de oudervereniging / of via Henk iets voor Lizzy kopen. Ze is in haar gezicht 

gebeten door een hond. 

 

Indien er voor een commissie een grote aanschaf is overleg dan even met Anke. Ze gaf aan 

dat ze veel mensen kent die best wel iets kunnen betekenen. 

Misschien een idee om op de app te zetten. Misschien zijn er nog wel meer mensen van de 

oudervereniging die iets kunnen beteken of iemand kennen die dat zou kunnen. 

 

9) Verslag werkgroepen  

Carnaval: was leuk en heel gezellig. In de polonaise op het schoolplein met muziek. In de 

ochtend spelletjes, s’ middags een broodje knakworst en in de middag hossen. 

Commissie is nog niet bij elkaar gekomen voor de evaluatie. 

 

Schoolpleincommissie: er is een goed plan. Realistischer gaan uitwerken en kijken wat de 

kosten gaan worden. 

Wordt vervolgt. 

 

10)  “Gehoord aan de poort” / Wvttk 

- Het geld van de jumbo; Is niet besteed aan het schoolplein (wat wel eigenlijk de bedoeling 

was) Dit omdat Henk een lijst had gekregen waaruit gekozen kon worden bij 1 leverancier. 

Hier stonden helaas geen dingen op die betrekking hadden kunnen hebben op het 

schoolplein. 

- Bij de jumbo hebben ze gevraagd of wij een zakelijk account / rekening hebben bij de jumbo. 

Misschien een idee. 

 
11)  Sluiting 

  



 
Oudervereniging De Hobbendonken 

3 
20180219 Notulen 

 

ACTIELIJST 
 

 
Naam 
 

 
Actie 

 
Afgehandeld / uitkomst 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
Data volgende vergaderingen: 

 09-04-2018 

 14-05-2018 

 02-07-2018 

Gegevens dropbox: 
Inloggen op www.dropbox.com 

Sign in: oudervereniging@hobbendonken.nl 

W8w: ouder2015 

 

http://www.dropbox.com/
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