Notulen vergadering Daltonouders
Aanwezige Daltonouders:
Mari Charlot van Leeuwen, Rieanda Driessen, Jeanet Peek, Corinne Bultman, Tessa
Hulsebos, Annelies de Bruijne, Ellen Bolwerk, Jantina Opgelder, Annet Vos, Paula Siebel,
Joukje Salakay, Laura van Deventer, Patty van het Veen, Richard Kroon, Colette Raciti,
Marije Scholten, Dorien Peters, Erna, Ilja v/d Berg, Marije Scholten en Kerstin Fischer.
Afgemelde Daltonouders: Mariska Roggeveen
Aanwezigen schoolraad;
Saskia Houwing, Marije Scholten, Mariska van Woerden
● Opening en mededelingen
Saskia doet een korte aftrap en geeft aan dat er nog nooit zoveel daltonouders aanwezig
zijn op een eerste vergadering. Super om te zien dat er zoveel betrokkenheid is.
Het is ook fijn dat veel daltonouders zijn gebleven en weer nieuwe enthousiastelingen zich
hebben aangemeld.
Saskia vraagt of het wenselijk is de evaluatievergadering aan het einde van het schooljaar in
stand te houden? Hier is zeker interesse voor en gaan we plannen op dinsdag 12 juni 2018.
Mariska heet, als nieuwe voorzitter, de daltonouders welkom.
Verdere mededelingen zijn er op dit moment niet.
● Voorstellen
Zittende en nieuwe daltonouders stellen zich voor en benoemen van welke groep ze
daltonouder zijn.
Er zijn geen vragen.
● Financiën, declaratieformulier en declaraties:
Er komt een nieuw declaratieformulier bij Saskia in de kast te liggen.
Verder zijn de financiën in orde en komen we rond binnen het budget.
● Hulp van ouders
We zijn weer erg dankbaar dat we de werkgroepen en alle activiteiten met enthousiaste en
betrokken ouders hebben kunnen invullen.
● Inloopochtenden
Deze zullen zijn op:
- woensdag 18 oktober, thema; startgesprekken, het formulier en startgesprek
bespreken;
- donderdag 8 februari;
- vrijdag 1 juni.
Graag zien we u verschijnen voor de vragen die u ons wilt stellen of leuke ideeën die u met
ons wilt delen. Aanvang 08:30 uur in de Engelenbak.
● Rondvraag
Worden er weer groepen gekoppeld tijdens de groepenshow? De lijst met e-mailadressen
van de daltonouders wordt gemaild, zodat ze dit onderling kunnen bespreken.
● Afsluiting
Mariska bedankt iedereen voor deze eerste ontmoeting en hoopt veel van jullie te horen in
het komende jaar, sowieso tot de dalton-evaluatieborrel op 12 juni 2018.

