
 

 

Notulen ouderraad 24 maart 2014 

 
Aanwezig : Gracie (VZ), Monique,  Mike(notulist), Trea, Pascal, Debby en Tessa 

Afwezig:Oda 

 

 

1. Verslag  

 Gb 

 

2. Post  

 Opmerking Gerrie klacht basketbal net: basketbalnet is van goedkope kwaliteit en OR zal deze vervangen voor een 

goed exemplaar. Kinderen vinden het erg leuk en er wordt veel gebruik van gemaakt. 

 

 

3. Mededelingen overblijven 

 Er is voor de overblijf krachten een doosje Merci gekocht 

 

 

4. Takenlijst van Or en kwaliteiten 

 Trea zal de kwaliteiten van Marc nog aan de lijst toevoegen 

 

5. Verkeersveiligheid 

 Om de verkeersveiligheid rondom school te verbeteren heeft de ouderraad contact gezocht met de gemeente.  

Na overleg van de ouderraad met de gemeente gaat de gemeente aanpassingen realiseren om de zone voor de 

school nog veiliger te maken. 

In april/mei/juni worden tijdens het groot onderhoud van het wegdek de volgende aanpassingen gedaan: 

o Zebrapad voor de school gaan ze verbreden naar 4m., zebrapad op de hoek bij de Hegakker gaan ze 

waarschijnlijk ook aanpassen/verbreden naar 4m. 

o De borden met vermelding van zebrapad worden, voor een betere zichtbaarheid, verschoven naar het 

zebrapad. Ze staan nu te ver weg, op de lantaarnpalen, gemonteerd. 

o Tussen de zebrapaden komen grote tekens op de weg met vermelding van schoolzone, dit zorgt voor een 

betere zichtbaarheid van de zone voor school. 

 

 

 

6.  Buttons en caps 

 Pascal heeft samples meegenomen van de buttons. Deze zijn goedgekeurd!  Bandana's hebben voorkeur boven de 

rugtas. Pascal zal verdere mogelijkheden bekijken. 

 

 

 

7. Speelplaats 

 Er is een bewoonster geweest die zich zorgen maakt over de ideeën mbt de speelplaats. Zij heeft dit Trea laten 

weten. 

 Over de pannakooi wordt nog nagedacht. Inbouw blijkt toch veel goedkoper te zijn als een opbouw. Verder is een 

inbouw veel minder onderhevig aan vandalisme. Over de exacte vormgeving zal nog worden gesproken. 



 

 

 Het basketbalbord zal vervangen worden voor een exemplaar welke wel schoolbestendig is. 

 

8. Wat verder nog ter tafel komt: (wvnttk) 

 Pascal heeft de gouden appel in ontvangst mogen nemen vanwege zijn goede bijdrage aan de OR 

 

9 Koningsspelen: 

 School gaat meedoen met het dansje, ontbijt en sponsorloop.  Het is niet de bedoeling dat kinderen langs de deuren 

gaan. Een brief zal nog aan de kinderen worden meegeven.  

 Voor de kleuters zal het evenement op donderdag plaatsvinden. 

 

10 Social media 

 OR moet nog toegang tot de Facebook pagina van de appelhof, zodat we items hier op kunnen zetten. 

 

11 Rondvraag: 

 Debbie: op zoek naar kunst appeltjes 

 Trea: MT vindt dat er geen laag tussen ouders en OR moet zitten. OR moet direct benaderbaar zijn voor ouder. 

 Aanwezigheid van OR kan worden vergroot door aanwezigheid van foto's van OR-leden met korte toelichting. 

 Monique: project lente kriebels. Er zou meer voorlichting aan de ouders op voorhand moeten worden gegeven. 

 

12 Actielijst: 

 

Wat Wie Wanneer 

Notulen laatste OR vergadering 
naar t.vankaauwen@appelhof.nl 

Notulist Binnen een week na verspreiding 

Lijst van taken OR nogmaals door 
spreken 
Facebook- co beheerder 

Trea 12 mei 

Offerte speelplaats aanscherpen  Rick  

Evaluatie CO2 meters Trea/Dorien Evaluatie volgt na bezoek Theo van 
Sommeren, afspraak moet nog 
gemaakt worden 

   

   

Onderzoeken buttons en bandana 
(vervolg) 

Pascal Volgende vergadering op agenda 

                

 

 


