
Notulen 23-01-2019  

Vergadering Oudercommissie Hartentroef 

Aanwezig: Ans Joosse, Lenie Taal , Janneke Oomen-Meenhorst 

Afwezig met kennisgeving: Angelique Vermeulen-Wammes 

Voorzitter: Lenie Taal 

1. Welkom en opening 
Lenie opent de vergadering om 20.35 uur. 

2. Mededelingen 
In november is er iemand van Sophie Snuffelcollege op de Hartentroef geweest. 

3. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
Lenie heeft nog geen e-mails vanuit  ‘inbox oudercommissie’ ontvangen. 
Er moet even gecontroleerd worden of het juist werkt. Ans vraagt dit na. 

4. Verslag en actiepunten van vorige vergadering 
De notulen van de vergadering van 10 oktober zijn iets te summier opgesteld. Deze worden nog 
aangevuld.  
De vergadering van 28 november is vervallen. 
Actiepunten van de vorige keer; 

 Mariëlle moet nog bij ouders polsen of er behoefte is aan een ouderavond. Dit kan daarna 
georganiseerd worden. Het idee is om alleen voor de nieuwkomers iets te organiseren. 

 De uitnodiging voor Hein en Christien is samen bekeken en wordt nog aangepast.  
5. Ongelukken en bijna ongelukken-Hartentroef 
Geen. 

6. RIE 
RIE is Risico en inventarisatie. 
Uit het boek worden steeds bepaalde stukken  gehaald. Hiermee gaan ze aan de slag d.m.v. een 
QuickScan. 
Bijvoorbeeld de meldcode of het invullen van een verslag. 
Medewerkers worden telkens  geïnformeerd wat er gedaan is of wat men moet weten. 
 

7. Jaarplanning 2018-2019 
De planning is doorgenomen en iedereen is ermee akkoord. 

8. Plannen vergaderingen 
De eerstvolgende vergadering is op 3 april gepland. 
Daarna eventueel nog vergaderen op 12 of 19 juni. Dit bepalen we tijdens de volgende vergadering. 

9. Rondvraag 
Hebben er nog nieuwe OC-leden zich aangemeld? Ans geeft aan, van niet. 

 

Actiepunten 

 Ans past de notulen aan. 

 Ans informeert bij Mariëlle m.b.t. de ouderavond 

 Ans checkt bij Mels of de e-mails gericht aan de oudercommissie doorgestuurd worden naar 

Lenie 

 Lenie past de uitnodiging aan Hein en Christien aan en verstuurt deze 


