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NOTULEN OUDERRAAD VERGADERING DE KEERKRING D.D. 16 APRIL 2019 
 
Aanwezig: Voorzitter Nienke Bauer 
 Penningmeester Femke Koenen  
 Bibliotheek Annette Veldt 
 Evenementen René Arkes 
  Mandy Stapel 
 PR  Floortje Bakker 
 Team De Keerkring Elanor Numan 
  Hans Dingerdis 
 Secretaris Daphne Ingen 
 Ziber – Fiep Maikel Bauer 
  Sander Visser 
 
 Toehoorders: Bianca, Madelon 
   
  
Afwezig: Debby Versteege, Jordy Bloem 
 
Kopie:  
 
Aanvang: 20.00 uur 
Afsluiting: 21.35 uur 
 
1. Opening en mededelingen 
Nienke opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezigen welkom.  
Er zijn twee ouders die de vergadering bijwonen als toehoorders.  
Maikel Bauer en Sander Visser sluiten namens Ziber aan voor de evaluatie 
over Fiep. Nu wordt agendapunt 4 besproken. 
 
2. Acceptatie of aanpassing van de agenda 
De agenda wordt ongewijzigd geaccepteerd.  
 
3. Notulen en actiepuntenlijst d.d. 4 maart 2019 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.  
 
Actiepuntenlijst d.d. 4 maart 2019 
040319-1, Schoolreisgeld, dit actiepunt blijft open staan. 
 
Openstaande actiepuntenlijst 
110918-10, Bijeenkomst met oudergeleding MR, 14 mei vindt de 
bijeenkomst plaats. Nienke geeft aan dat van de eerder bedachte thema’s er 
drie verder uitgewerkt gaan worden. Dit actiepunt blijft open staan. 
 
4. Ter bespreking: 
4.1 Evaluatie Fiep-app 
De ouderraad wordt gevraagd tips en tops te delen over de Fiep app. 
Maikel geeft aan dat indien een nieuw bericht op Fiep staat er een rood bolletje 
komt. Er komt nu ook een standaardmail wanneer een bericht is geplaatst, dit 
kan uitgezet worden. De pushberichten worden gewijzigd, zodat er een bericht 
komt zodra er een bericht geplaatst wordt. Bij Android telefoons gaat de app in 
slaapmodus wanneer deze niet veel gebruikt wordt en dan komen er geen 
pushberichten. Er komt een agenda in Fiep.  
Maikel en Sander verlaten de vergadering. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Pagina 2 van 3 

 
5. Van de penningmeester 
Femke geeft aan dat dat het schoolreisgeld voor de middenbouw volledig geint 
is. Voor de bovenbouw missen nog enkele betalingen. Ook voor de 
ouderbijdrage zijn er enkele die niet betaald hebben, maar dit betreft een 
vrijwillige bijdrage. Hans neemt na 6 mei contact op met de ouders die de 
schoolreisbijdrage niet betaald hebben.  
 
Femke is geen voorstander van het nu al innen voor de schoolreis van volgend 
jaar, de ouderraad heeft de luxe dat de kosten voorgeschoten kunnen worden, 
daarbij is het nu makkelijker om de facturen uit te sturen via Fiep. Femke gaat 
de eerste week van het schooljaar de facturen uitsturen.  
 
Femke geeft aan dat de stamgroepen nauwelijks gebruik hebben gemaakt van 
de bijdrage voor de schooltuinen. 
 
6. Werkgroepen 
6.1. Fancy Fair / evenementen 
Debby is afwezig.  
 
6.2. Sport 
Schoolvoetbal 
Jordy is afwezig. Madelon merkt op dat het voetbalshirt niet helemaal op maat 
was.  
 
Schoolhandbal 
Jordy is afwezig.  
 
6.3 Schoolbibliotheek 
Annette geeft aan dat ouders gevraagd worden boeken in te leveren voor de 
verkoop tijdens de Fancy Fair.  
Annette merkt op dat er drie nieuwe aanmeldingen zijn voor de bibliotheek en 
in principe is de formatie rond voor volgend jaar.  
 
6.4 Schoolplein 
Elanor geeft aan dat de groep min of meer stil ligt. Amy Bloem heeft nog 
geïnventariseerd of er nog een subsidie pot beschikbaar is. Dit blijkt niet het 
geval. Tijdens de doe-dag zijn er twee schaakborden aangelegd. Er is een 
fruitboom geplant in de stamgroep van Anne. Elanor gaat een nieuwe 
vergadering beleggen in mei, na de Fancy Fair.  
 
6.5 Oudercafé 
Mandy geeft aan dat morgen het eerste oudercafé plaatsvindt. Hans is helaas 
afwezig.  
 
7. Vanuit het team 
Geen opmerkingen. 
 
8. Vanuit de MR 
Geen opmerkingen. 
 
9. Vanuit de Vrienden 
Geen opmerkingen. 
 
10. Extra onderwerpen 
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Geen opmerkingen. 
 
11. Rondvraag 
Volgende vergadering 
De volgende vergadering is 27 mei om 20:00 uur. 
 
12. Sluiting 
Nienke sluit de vergadering om 21.35 uur. 

 
 


