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NOTULEN 
 
 
 
 
1) Opening 

Voorzitter opent de vergadering 

 

2)  Vaststellen notulen  

Tekst van betalen over de schoolreis is anders omgeschreven. Ze staan wel open voor 

aanpassingen, maar contant betalen is gewoon het meest praktisch. 

 

In de vorige notulen stond niets over de discussie van het overblijven, Dit is bewust door 

secretaris niet opgeschreven omdat het niets met de OV te maken heeft. 

Hierdoor is de discussie ontstaan of het nodig is om ‘Hobbendonken nieuwtjes’; zaken die in 

en om de school spelen, in de vergadering te bespreken. Nu is besloten om alléén OV 

gerelateerde onderwerpen in te brengen en dit naar het einde van de agenda te zetten. 

 

3)  Actielijst notulen 

Is leeg 

 

4)  Nieuws vanuit de MR 

Geen noemenswaardige berichten 

 
5)  Ingebrachte agendapunten 

Geen punten 

 

6)  Ingekomen stukken  

Geen stukken. 

 
7)  Nieuws vanuit het team 

Besloten om dit naar het einde vergadering te zetten als het betrekking heeft op de 

ouderverenging. 

 

8)  Nieuws van de penningmeester 

Tip voor de penningmeester; de lijsten heel goed controleren of mensen wel in aanmerking 

komen voor de herinnering. 

 

9)  Verslag werkgroepen  

*Koninklijke Hobbendonkendag: We gaan weer naar MEP, een deel is ook in de Braken. 

Verschillende sport workshops. Lunch word geregeld. 

 

 

 

 

Misschien op de klassenapp van de kleuters zetten dat ze met zo min mogelijk fietsen moeten 

komen. Ze zouden dan namelijk met de fiets aan de hand terug moeten lopen van de braken 

naar MEP. 
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Marieke vraagt aan Bart of hij met voetballen mee kan helpen. 

 

*Speelplaats: afgelopen vrijdag hebben ze laten zien aan het Team. Deze waren erg 

enthousiast. 

Henriette laat een offerte opmaken voor dingen die we niet zelf kunnen. 

Ze zijn aan het nadenken over verschillende acties om geld binnen te halen, zoals 

bijvoorbeeld flessenactie, pub quiz, sponsorloop enz. 

 

Idee: Een foto maken van de tekening en op het ouderportaal met daaronder een lijstje wat er 

nodig is. Dan kunnen ouders kijken wat ze hier in kunnen betekenen. 

Ook om affiches te maken met “work in Progress”, de tekening op verschillende plekken in de 

school te hangen zodat het voor iedereen gaat leven. 

 

Ergens in mei willen ze hier mee gaan beginnen. 

 

Provincie wil heel graag meer groene speelplaatsen. Begroting is 7500,00. De provincie 

betaald hier 70% van. De school betaald hiervan 30%. Dan kan de subsidie aangevraagd 

worden. 

 

*Jubileumfeest Henk; is voorlopig van de baan. Dit i.v.m. drukte en complexiteit op het werk 

op het moment. 

 

10)  “Gehoord aan de poort” / Wvttk 

Er staan nu alleen maar borden van de kindertuin. Er komt ook een banner van de 

Hobbendonken op lege paal. Er komt op de muur bij groep 8 ook een banner met de 

Hobbendonken. 

 

11)  Sluiting  
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ACTIELIJST 
 

 
Naam 
 

 
Actie 

 
Afgehandeld / uitkomst 

   

Anouk Declaratieformulier mailen naar Catja en 
Carolijn. 

Afgehandeld 

 Nakijken wat de privacy wetgeving voor 
gevolgen voor de OV heeft 

 

   

   

   

   

   

 
 
Data volgende vergaderingen: 

 14-05-2018 

  


