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Verslag vergadering Oudercomité 14 juni 2022 
 
Aanwezig: 
Geert, Tine, Wiebke, Leen, Annelies, Wendy, Wendy, Hilde, Ruben, juf Brigitte, juf Valerie, 
juf Liesbeth, juf Tinneke, Vincent 

Activiteiten uit verleden: 

● MOS dag: verliep prima 
● Kleuterouderdrink:  succes.  Bram Roggen had interesse. 

Kalender 2022-2023 

● Bart: indeling, vanaf 26 september 
● Vincent: foto’s 
● Geert: regelt data om door te geven samen met juf Tinneke 

Drink einde schooljaar 

● 30 juni 12u 
● Geert, Tine en Leen: zorgt voor sangria, te maken dinsdag 28 juni. 
● Geert doet inkopen 
● Fruitsap, water, 
● Uitschenken:  Hilde, Annelies, Leen 
● juf Tinneke:  misviering regelen 

 

Ideetjes komend jaar 

● oudercafé 
● maandag 5 september:  info kleuterschool + 3 4 
● dinsdag 6 september: info 1 2 5 6 
● spaghetti avond: september 2022 

○ datum: 16 september?  anders begin oktober 
○ saus uitbesteden? 

Plein kermis 

● ouders van VBS De Plein zijn erg welkom om mee te helpen 
● shiften zoeken die verdeelbaar zijn over aantal ouders 
● Geert:  doorgeven aan Michel dat kortere shiften nodig zijn om voldoende mensen 

aan te spreken 

Schoolfeest 

● Circus! 
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● 11 november 

Fruitgroep 

● Wordt geleid door Jonas en Tine 

 Bestuur 

● Tine stapt eruit 
● Geert en Leen willen nog wel voortdoen, maar er mag naar anderen gezocht worden 
● Derde lid nodig! 

 

Speeltuig 

● Speeltoren en klimcombinatie besteld 
● Zandbakken, haagjes, palen, behouden maar verfraaien 

○ Kan een deel van speeltuig geld gebruik worden hiervoor? 
● Nieuw speeltuig wordt geplaatst tussen eind augustus en eind september 

Klusdag 

● Dinsdag 30 augustus 9-12u 
● Ouders en leerkrachten samen 

Schoolpoort 

● De introductie van de gesloten schoolpoort maakt het gemakkelijker voor de 
leerkrachten om het overzicht over de kinderen te bewaren wanneer onder hun 
hoede.  Een neveneffect is echter dat deze barrière de voeling van ouders met de 
school verminderd.  Waar voorheen ouders net een bewuste keuze maakten voor 
VBS De Plein als verwelkomende, charmante dorpsschool, heeft deze verandering 
voor sommige ouders geleid tot een minder warm gevoel. Het contact met 
leerkrachten voelt daardoor bij sommige ouders minder intens dan vroeger. Natuurlijk 
blijft er bij grotere problemen altijd voldoende mogelijkheid om de leerkrachten te 
bereiken. 

● Qua veiligheid voor de kinderen hangt het er vanaf aan welke kant ze zich bevinden.  
Waar voorheen ouders nog even konden babbelen terwijl de kinderen op de 
speelplaats speelden maar het voor de leerkrachten drukker werd, spelen de 
kinderen na ophalen nu op de parking naast de straat, wat het overzicht voor de 
ouders verminderd. 

● De leerkrachten blijven vasthouden aan een gesloten poort maar zullen zeker 
rekening houden met onze opmerkingen en de toestand regelmatig evalueren. Ze  
zijn van mening dat het terug opstarten van de normale activiteiten de situatie kan 
rechttrekken. 
 


