
  Notulen: OR  Datum: 13 juni 2022 
 

 
Aanwezig: Sonja, Ylona, Wouter, Sandra, Willleke, Ilse, GCO's en overige geïnteresseerden. 
  
Afwezig: Erika, Judith, Gerwin, Maartje 
 
Notulen : Ylona 
 
 

Nr. ONDERWERP DISCUSSIE/BESLUIT VOORTGANG 
Actie Wie Datum 

1. Mededelingen Vanuit de vorige notulen: Trakteren voor groep 1 / 2. Er gaat 

een mail uit aan het begin van het schooljaar met informatie 

hierover. 

 

Er komen nieuwe schoolshirts van KC Wegwijzer. Voor de 

oude shirts wordt gekeken naar een goed doel 

Sandra 
 
 
 
Sandra 

2. Evaluatie 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avond 4 daagse: 31 mei t/m 3 juni 
Veel hulp, ook van leerkrachten, dat was erg fijn. Leuk dat er 
ook leerkrachten waren.  
Geen diploma’s en medailles scheelde veel werk. 
Misschien leuk om ijsjes/chips uit te delen, al was het 
ijsmuntje ook erg leuk. 
Er was onduidelijkheid over prijs en of een begeleider wel / 
niet moet betalen. De Posthoorn wilt graag dat iedere 
wandelaar betaalt. 
Er werd een kind bij een splitsing de verkeerde route 
gewezen, van 7,5 naar 12 km.  
De Posthoorn zet alle vlaggen van de scholen bij de Arcus, 
dit zou verwarrend kunnen zijn omdat er vanuit ons niets 
gedaan werd daar en wel door andere scholen. Verschillen 
zijn groot.  

 
Schoolreisje.  
Groep 1 / 2 willen meer ouders mee, maar schoolreisje is ook 
juist om de zelfstandigheid te bevorderen. 
Groep 3 / 4 geen bijzonderheden 
Groep 5/6 in Herpen; Het duurde lang voordat ze naar de 
locatie gingen en tussendoor ook lange tussenpozen en lang 
lopen. Spellen werden goed ontvangen. 
Groep 7, was erg druk bij Toverland 
 
Wat vooral opviel was dat er door veel mensen niet is 
betaald. Bij betaling kreeg je soms  een foutmelding dat de 
naam niet klopte 
Handig om de volgende keer te vermelden wat er van ouders 
verwacht wordt. Bijvoorbeeld fysiek of niet.  
 

 
 
 

3. Volgende 

activiteiten 
Afsluiting schooljaar. 

Er wordt een kleine verrassing gegeven aan de kinderen aan 

het einde van het schooljaar.  

 

Met de klassenpotjes mag je ook op de laatste schooldag wat 

doen voor en met de klas. Bijvoorbeeld ijsjes / lunch / tapas. 

Er is een mail geweest met de uitleg over wat te doen met het 

klassenpotje eerder dit jaar. Als je geld over hebt, dan mag dit 

gewoon weer in de envelop. 

 



De klassenpotjes mogen ingeleverd worden tussen 18 juli en 

24 juli bij Gerwin / Ylona. Zorg er aub voor dat alles duidelijk 

is ingevuld. 

 

Kinderboekenweek. 

Ylona heeft in de laatste weken van dit schooljaar contact met 

de taal coördinator juf Nathaly om alvast wat dingen door te 

spreken. Zodat er al wat is gedaan voor de start van het 

nieuwe schooljaar.  

 

In november zal er een social media avond zijn. Maartje heeft 

contact met iemand die dit wil gaan doen.  

4. Rondvraag Kanjeravond. Ongeveer 30 ouders waren aanwezig. Werd 
erg enthousiast gebracht. Meer inzicht voor vooral de ouders 
van de kinderen uit de kleuterklassen.  
Wellicht dit soort avonden verbinden aan de kleuterklassen, 
voor nieuwe ouders was dit bijvoorbeeld erg interessant. 

 
Pasen: is dit een activiteit. Dat is het nu niet. Het is een  
school voor alle achtergronden en geloven en bepaalde 
vieringen worden wel gedaan en andere niet, zo ook Pasen. 
Is dit bespreekbaar? Sandra zal hierover overleggen.  
 
Volgend jaar zullen de vergaderingen ook op andere dagen 
gepland worden. Dit komt in de kalender.  

 

6. Datum komende 

vergadering 

Maandag 26 september  

 
 

 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 


