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Notulen Ouderraadvergadering nr. 2 Ouderraad d.d. 1 oktober 2020
Aanvang:
19.30 uur
Voorzitter:
Kirsten
Secretaris:
Walter
Aanwezig:
Kirsten, Patrick, Kelly, Evelien
Aanwezig van het team:
Wendy
Afmeldingen:
Olesya en Fatima
1.
Opening en vaststellen definitieve agenda
Kirsten heet iedereen welkom
- Robin (moeder Kay en Bobbie) neemt ook deel aan de vergadering.
Inmiddels heeft zij besloten dat zij vooralsnog geen lid wordt van de OR.
2.
a.

Goedkeuring notulen en actielijst
Notulen vorige vergadering:
Evelien geeft aan dat de draaiboeken voor het kamp groep 8, afscheid groep 8 en
carnaval nog niet gevonden zijn.

b.

Actielijst: Zie actielijst

c.

Lijst Hulpouders: Zie lijst Patrick. Toevoeging Miriam en Esmaralda. Patrick zorgt
dat er met ouders en OR-leden via een kort lijntje gecommuniceerd kan worden.
Lijst wordt nog voorgelegd aan Yvonne (in samenwerking met Wendy).

3.
a.

Mededelingen en post
Directie:
- Wendy legt uit aan Robin wie ze is en waarom zij erbij zit. Namens het
team welkom.
- Drukte buiten: In samenwerking met Kelly zijn hekken her-/geplaatst.
Fietspad blijft gevaarlijk. BOA’s worden ingeschakeld, eveneens wijkagent.
Tevens worden borden geplaatst. De MR van Springplank trekken samen
op;
- Continurooster: enquete onder ouders. Ook docenten zijn bevraagd. Nog
geen uitslag. Veel voorkomende vraag is waarom de lessen niet van half 9
tot half 3 plaatsvinden en de kinderen dan woensdagmiddag vrij zijn?
Antwoord: In verband met verplichte pauze voor docenten wordt de school
dan weer afhankelijk van externe opvangmogelijkheden. Patrick vult aan:
zoals nu, veel rustiger voor kind en docent. Dus beter voor iedereen;
- Schoolfruitprogramma: start in de week van 9 november. Mogelijk om
dagelijks 2 vaste ouders per dag te laten helpen met uitdelen en snijden.
Kan het OR? En mag het vanuit school?
- Reacties via Parro: Docenten kunnen niet altijd direct reageren. Dat is nu
vanuit Yvonne gecommuniceerd;
- De nieuw notebooks zijn geleverd!
- Sinterklaas: alleen roetveegpieten. Besloten binnen Leersaam en
Vleerbreed. Hierin wordt de landelijke lijn gevolgd.
- Corona: GGD gaf wisselende info, zowel aan ouder als aan school. School is
geen nauw contact, dus wordt niet meegenomen bij bron en contact

onderzoek. Wanneer een docent positief is, dan blijft docent thuis maar
kinderen mogen WEL naar school.
b.

Vanuit en voor de Medezeggenschapsraad
- N.v.t.

c.

Voorzitter OR
- Schoolfotograaf: Tamara Puts zal de foto’s nemen. Gekozen is voor foto’s
met zwarte achtergrond. De foto’s worden gemaakt op 2 oktober in
speelzaal. Aan eind van de schooldag worden broer/zus foto’s gemaakt met
kinderen die op school aanwezig zijn. Optie voor kinderen die niet op
school zitten om bij de studio een extra foto te laten maken. Tamara Puts
gaat de klassen nog langs (7 oktober 10.15). Kelly, Fatima, Patrick
(misschien) vanuit OR aanwezig op 2 oktober. Vanuit school wordt via
Parro naar ouders gecommuniceerd over kledingtips.

d.

Secretaris OR
- De actielijst is doorgenomen.

e.

Penningmeester:
- Het Gekwaak: Kirsten heeft zich voorgesteld in vorige uitgave. Voorstel is
dat iedereen zich een keer voorstelt. Eerst Evelien (7 oktober). Plus aantal
sponsoren die gemeld willen worden;
- Huishoudelijk reglement: updaten. Walter en Evelien samen. Volgende keer
op agenda.
- Betalingen gaan goed (112 van 165). Na herfstvakantie persoonlijke
herinneringen. 1 betaling via Stichting Leergeld voor kindje dat niet op
school bekend is.

4

Werkgroepen
- Sinterklaas: overleg geweest met hele team. Thema in lijn met het
landelijk verhaal. Corona speelt. Sinterklaas is een oude man en valt in de
risicogroep. Pieten ook niet in grote getale aanwezig. Mogelijk kinderen uit
groep 7/8 die kunnen helpen. Sinterklaascadeautjes (schoen) zijn binnen.
Klascadeautjes worden door docenten zelf gekocht (20 euro per klas).
Volgende week volgende vergadering met werkgroep.
- Kerst: eerste brainstorm (OR) achter de rug. Afspraak gepland met Lucien
en Bibiche. Springplank aan de beurt om Vleerbreed versiering te doen.
Eten is een dingetje. Idee om in de grote hal met de hele school te eten.
Alles moet voorverpakt. Dus lastig. Ontbijt of lunch makkelijker. Eventueel
dan in de avond een bijeenkomst voor de kinderen. Op 4 december moet
de sinterklaasversiering worden opgeruimd en kerstversiering worden
aangebracht.
- Acties: voor nu enkel Paaseitjes. Regelen na Kerst.

5.

Rondvraag
- Wendy: Wordt nog steeds door 2 ouders een kascontrole uitgevoerd? Ja,
einde van het jaar.
- Wendy: draaiboek groep 8 mogelijk bij Bas. Wordt nagevraagd.

6.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering

Vergaderdata dit jaar: 31-8, 1-10, 16-11, 7-12, 21-01, 1-3, 12-4-, 17-5, 10-6, 12-07

