
Notulen vergadering Ouderraad (OV) 
Aloysiusschool
Datum: 4 oktober 2017

1. Opening (Mirjam)

2. Bespreking vorige notulen en actielijst (Mirjam)
Website: Mirjam en Suzannah bespreken het huidige voorstel van een tekst over 
de OV voor op de website. Daarna sturen we het naar Patricia voor input en dan 
kan het erop.

3. Nieuws van het schoolteam (Melissa)
De collega’s waren blij met het presentje voor de Dag van de Leraar.

Dit jaar is er aan begin van het schooljaar via de schooltas van het oudste kind 
een informatiepakketje gegaan naar de ouders. Na inventarisatie door het team, 
komen de uitkomsten naar de OV. Dat zal voor de herfstvakantie zijn. Er zijn een 
paar opmerkingen 

- Fijn om alles in 1x te krijgen en ook via één kind i.p.v. twee keer. 
- Vraag is hoeveel formulieren er daadwerkelijk terugkomen.
- Tip: liever digitaal. 
- Tip: als er één pakket uitgaat, niet in de week daarna weer een apart 

verzoek nasturen.
- Tip: Bij de verschillende punten een naam zetten voor als iemand vragen 

heeft of meer informatie wil.

4. Indeling nieuwe teams per event
- Josineke: disco en avondvierdaagse
- Mariska: disco en avondvierdaagse
- Annika: kerstborrel
- Bas: disco en aloysius
- Esther: disco of kerstborrel of aloysiusdag
- Tineke: disco en avondvierdaagse (trekker)
- Edwin: disco en avondvierdaagse
- Suzannah: aloyisiusdag
- Margriet: disco (captain), avondvierdaagse
- Roxane: aloysiusdag (trekker)
- Marise: ??
- Mirjam: kerstborrel (trekker)

5. Begroting
Kerstborrel gaan we kaartjes voor verkopen.

Avondvierdaagse: we kunnen een gift doen aan Koningshof en Elswout.

Patricia stuurt Roxane een overzicht wie van het lerarenteam in werkgroep 
Aloysiusdag zit. Op tijd bij elkaar komen om activiteit te kiezen (anders is er wel 
geld, maar geen activiteit beschikbaar).



6. Update informatie avonden
Wacht op formulieren retour.

7. Planning data vergaderingen OV schooljaar 2017 – 2018
In agenda zetten  

Woensdag 4 oktober 2017
Woensdag 15 november 2017
Dinsdag 16 januari 2018
Dinsdag 13 maart 2018
Woensdag 16 mei 2018
Woensdag 11 juli 2018

8. Update activiteiten
Er staat een brainstorm gepland. Uitkomsten komen op de agenda voor volgende
vergadering.

9. Rondvraag
Patricia: Wat verwachten jullie van de tuinen? 

Patricia: wil de OV er zijn tijdens de informatieavond?

Actielijst
Onderwerp Actie Wie? Update
Website Bespreken huidige 

voorstel tekst over de 
OV (en daarna naar 
Patricia sturen)

Mirjam en 
Suzannah

Informatiepak
ket ouders

Uitkomsten naar Mirjam Melissa

Aloyisiusdag Een overzicht wie van 
het lerarenteam in 
werkgroep Aloysiusdag 
zit naar Roxane sturen

Patricia

Aloyisiusdag Op tijd bij elkaar komen
om activiteit te kiezen

Roxane

Veraderingen Data in agenda zetten Alle leden
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