
      
  
                              
 
 
  

Notulen Ouderraadvergadering nr. 1 Ouderraad d.d. 20 september 2021 

Aanvang 19.30 uur 

Voorzitter:    Kirsten 

Secretaris:    Evelien 

Aanwezig:    Fatima, Olesya 

Aanwezig van het team:   Wendy, Jos 

Afmeldingen:   Walter, Patrick 
1. Opening en vaststellen definitieve agenda  

 Miriam kijkt vandaag mee met de vergadering, mogelijk sluit zij zich aan bij de 

OR. 

 

 

2. Goedkeuring notulen en actielijst  

a. Notulen vorige vergadering: geen wijzigingen. 

 
 

b. Actielijst 

- Geen aanvullingen 

 

 

c. Lijst hulpouders  

- Er moet eerst in het MT worden bespreken wat er weer kan en mag qua 

hulpouders. De verwachting is dat er snel kan worden afgebouwd qua 

maatregelen. Er wordt gewacht op het advies van de PO raad, dat wordt 

op zeer korte termijn verwacht. 

- Er is dit schooljaar geen gelegenheid om bij de startgesprekken ouders 

inzage geven in het jaarverslag en te werven voor hulpouders en leden 

voor de OR. 

Het idee is om via Parro een bericht te sturen met daarin: 

- oproep voor aanmelden hulpouders 

- oproep voor aanmelden OR leden 

- jaarverslag 

Evenals een bericht in het Gekwaak (met aangeleverd worden uiterlijk 

1-10). Idee om hier een poster van te maken? (Olesya) 

 

 

3. Mededelingen en post  

a. Directie 

- Jos Ermens stelt zich voor. Heeft altijd in het onderwijs gewerkt, daarna 

adjunct directeur, daarna directeur. Is nu directeur van een basisschool 

in Ulvenhout. Is nu interim directeur voor onze school voor 20 uur in de 

week en is aanwezig op  maandag ochtend, woensdag ochtend en 

donderdag hele dag. 

- Wendy zal voor de OR het aanspreekpunt zijn. Wendy kan echter niet 

iedere OR vergadering aanwezig zijn. Kirsten en Wendy zullen iedere 

vergadering even afstemmen. De coördinatoren zullen wat kortere 

lijntjes met de teamleden moeten houden betreffende de werkgroepen. 

- Werkdagen Angelique: dinsdag, woensdag en donderdag 

- Donderdag 7-10 verkeersdoolhof, er wordt gevraagd wie kan helpen 

onder schooltijd. Mirjam en Fatima kunnen helpen. 

- Ziekte en vervanging blijft een probleem.  

- Momenteel geen besmettingen op school. 

 

Postadres:  
Postbus 497 

4800 AC  Etten-Leur 
Bezoekadres: 

Kraanvogel 22 
4872 SB  Etten-Leur 

 

Telefoonnummer: 
076-5040422 
E-mailadres: 

despringplank@stichtingleersaam.nl  
Site: 

www.springplankettenleur.nl 

http://www.springplankettenleur.nl/


 

b. Vanuit en voor de Medezeggenschapsraad 

-  
 

c. Voorzitter OR 

- Schoolfotograaf: We kiezen voor Tamara (Putsies). Optie voor datum 

16-11, Kirsten pakt dit op. 

- Afscheid Kelly: Kelly heeft besloten om te stoppen met de OR. Vanuit de 

OR wordt een klein bedankje gegeven, het team stuurt haar nog een 

bloemetje. Kelly is uitgeschreven bij de KvK. 

 

 

d. Secretaris OR 

- Indeling werkgroepen: 

* Sinterklaas: Suzie en Jolanda, Wendy bovenbouw / Patrick (c), Fatima 

en Walter 

* Kerst: Leonie en Irene / Kirsten (c), Mirjam en Evelien 

* Carnaval: Wendy en Bas / Olesya (c), Patrick, Fatima 

* Sportdag: Carin en Suzie / Evelien (c), Mirjam en Kirsten 

* A4D: - / Evelien (c) en Patrick 

* Schoolreis: Suzie en Irene / Kirsten (c), Fatima, Mirjam 

* Schoolkamp: Bibiche, Diana en Luciën / Olesya (c) en Patrick 

* Afscheid groep 8: Bibiche en Diana /  Walter (c) en Fatima 

* Acties: Walter en Evelien 

* Hulpouderlijst: Patrick 

* OR-kast: Evelien 

- Walter stelt een brief op om nieuwe OR leden te werven op. 

- Vervolgdata vergaderingen zijn gepland (zie onderaan notulen). 

- Notulen van afgelopen schooljaar, jaarverslag 2020-2021 en het 

gewijzigde huishoudelijk reglement moeten op de website komen, 

Walter neemt contact met Nienke. 

 

 
 

e. Penningmeester 

- Financieel jaarverslag schooljaar 2020-2021: Begroting is aangepast. Er 

is uitgegaan dat voor 165 kinderen wordt betaald van de 180. Tekort 

wordt in de begroting aangevuld vanuit de spaarrekening. Nieuwe 

begroting wordt nog door Evelien rondgemaild. 

- Brief ouderbijdrage is aangepast. Gaat 22-9 mee met de kinderen. 

- Wendy levert een actuele leerlingenlijst aan naar de OR. 

- Budget Kinderraad: Kinderraad staat even on hold ivm afwezigheid 

Yvonne. 

 

 
 

4 Werkgroepen  

 - Afscheid groep 8: Draaiboek is compleet en staat op de Drive. 

- Sinterklaas: Moet zsm kadootjes inkopen ivm de korting bij Lobbes. 

 

 

5. Rondvraag  

 - Fatima: Dirk wil voor 300 euro sponsoren, Fatima is aanspreekpunt. 

Fatima vraag nog na bij Dirk hoe zij gecompenseerd willen worden (bijv 

advertentie in Gekwaak). 

- Kirsten: Volgende vergadering worden foto’s van de OR voor website 

gemaakt. 

- Evelien: Graag aandacht voor gebruik van het juiste briefhoofd en het 

plaatsen van draaiboeken op de drive na afloop van een activiteit. 

- Mirjam: Heeft besloten om bij de OR te komen. Evelien regelt de 

inschrijving KvK. 

 

 

6. Sluiting  



 Vergadering wordt om 21.10u gesloten.  

 

Vergaderdata dit jaar: 20-9, 1-11, 29-11 (Wendy sluit aan), 31-1, 7-3 (Wendy sluit aan), 11-4, 16-5 
(Wendy sluit aan), 20-6, 11-7 (Wendy sluit aan). 

 


