
      
  
                              
 
 
  

Notulen Ouderraadvergadering nr. 3 Ouderraad d.d. 16 november 2020 

Aanvang:                                   20.00 uur 

Voorzitter:            Kirsten 

Secretaris:            Walter 

Aanwezig:            Kirsten, Evelien, Patrick, Kelly, Olesya, Walter 

Aanwezig van het team:           Yvonne 

Afmeldingen:           Fatima 
1. Opening en vaststellen definitieve agenda  

 Kirsten heet iedereen welkom 

 

 

2. Goedkeuring notulen en actielijst  

a. Notulen vorige vergadering: 

In de vorige notulen (1 oktober 2020) zat een misverstand ten aanzien van een 

betaling van de ouderbijdrage via Stichting Leergeld. Dit is aangepast. 

Als verdere aanvulling op de notulen van 1 oktober geeft Olesya aan op zoek te 

gaan naar het draaiboek van het kamp groep 8 en het draaiboek van het afscheid 

groep 8. 

 

 

b. Actielijst: Zie actielijst 

 

 

 

c. Lijst Hulpouders:  

Robin sluit niet aan bij OR, zij is wel één van de vaste groep hulpouders. Lijst is 

compleet. Vaste groep van 9 personen. Ook betrokken bij inpakken 

Sinterklaascadeautjes. Lijst met incidentele hulpouders gegroeid naar 10. 

Joeke Heeft gevraagd of ze Piet kan spelen tijdens het Sinterklaasfeest op school. 

School wil die gelegenheid wel bieden. Echter is vorig jaar besloten dit niet te 

doen vanwege mogelijke herkenning. Patrick overlegt met Leny. 

 

 

3. Mededelingen en post  

a. Directie: 

- 2 leerkrachten zijn positief getest op corona. Inmiddels al terug. 

Waarschijnlijk heeft de besmetting niet via plaatsgevonden. Bij besmetting 

van een teamlid worden ouders van betreffende groep op de hoogte 

gesteld. Steeds moeilijker om voor vervanging te zorgen. Een aantal 

ouders is ook besmet geweest. Dit betekent dat het kind/de kinderen ook 

thuis moet/moeten blijven. Duurt soms lang. Kinderen krijgen werk voor 

thuis en indien echt nodig is er de mogelijkheid online les te volgen. 

- Oproep aan OR-leden: Zodra je in het schoolgebouw bent, een mondkapje 

dragen. Op de plek (bij zitten) mag deze weer af. Even aangeven als je er 

bent. 

- Eerste bijeenkomst van de kinderraad is geweest. Regelement 

doorgenomen en ondertekend. Per klas is een ideeënbus gestart. Eerste 

ideeën zijn: 

o meer bewegen en meer aandacht voor kanjerlessen; 

o weer een keer een sponsorloop doen. Gevraagd is aan de OR om 

hierover mee te denken (acties). In dat kader zal Walter de 
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volgende bijeenkomst bijwonen. Deze vindt plaats op 2 december 

om 11.00 uur. Volgende keer sluit Kirsten aan. 

- Veel nieuwe aanmeldingen. Rond april 28 per klas, eind juni 32. 

Brainstormen hoe op te vangen begin volgend jaar. School mag geen stop 

invoeren. Uitstellen mag wel. School wil liefst naar 8 groepen. Maar dit 

moet van onderuit groeien. Wat ruimte betreft wordt gesproken met Kober 

(gezamenlijke ruimten). 

- In januari keert Femke weer terug van zwangerschapsverlof. 

 

b. Vanuit en voor de Medezeggenschapsraad 

- Er is ingestemd met de gewijzigde schooltijden; 

- Werkgroep opgericht t.a.v. de drukte rondom de school. Het is druk en dit 

leidt tot onveilige situaties; 

- Streven is om, ondanks de crisis, alle doelen te halen. Maar zal lastig zijn. 

- De MR gaat onderzoeken hoe om te gaan met vervanging bij uitval, 

gecombineerd met regels t.a.v. arbo. 

 

 

c. Voorzitter OR 

- Schoolfotograaf: Kelly, Fatima en Patrick waren aanwezig. Alles is goed 

gegaan, alleen op het eind was er wat haast nodig bij de broertjes/zusjes 

foto. Idee om de volgende keer een extra fotograaf (dochter Thamara) in 

te schakelen voor de groepsfoto’s en Thamara zelf de portretten te laten 

maken. Vooralsnog heeft 51% van ouders een bestelling afgenomen. Er 

wordt meer afgenomen dan het standaardpakket. Discussie gevoerd over 

de prijsstelling. Een aantal mensen vond de prijzen te hoog, bijvoorbeeld 

t.a.v. de downloads. Over de klassenfoto groep 7/8 waren wat klachten. 

Idee voor volgend jaar: vooraf nadenken over prijzen en inhoud pakket. 

Ook punt van aandacht: vooraf afspraken maken over vergoeding/korting 

ten aanzien van OR-leden die helpen. Voorgaande jaren idd wel gedaan. 

Maar volgend jaar wel vooraf even bespreken. 

 

 

 

 

d. Secretaris OR  

- Bijhouden allergieën: afgesproken dat Kelly en Fatima een overzicht 

bijhouden en 3x per jaar inventariseren. Het overzicht staat al op de 

OneDrive. Bij inkoop spullen zal wel altijd met de leerkracht overlegd 

moeten worden. Discussie: eerder na Koningsdagontbijt juist besloten dat 

het handiger is om bij allergieën de ouders voor een alternatief te laten 

zorgen. Nu afgesproken alles in overleg tussen OR, leerkracht en ouders te 

laten plaatsvinden. De verantwoordelijk kan in dit geval niet volledig bij de 

OR liggen. 

 

 
 
 

e. Penningmeester: 

- Stand van zaken ouderbijdrage: 128 binnen (1 van kind die niet bekend 

is). 40 brieven voor herinnering. 

- Volgende Het Gekwaak iets opnemen over Sinterklaas in samenhang met 

aangeven sponsoren. Wordt besproken in de werkgroep Sinterklaas. 

Uiterlijk dinsdag 8 december aanleveren. 

 

 
 
 

4 Werkgroepen  

 - Sinterklaas: vanuit school wordt de lijn van het Sinterklaasjournaal 

gevolgd. Op school zal de Sint niet worden binnengehaald. Sinterklaas 

werkt thuis. Pieten zijn druk bezig geweest met filmen. Op school wordt 

een voor Sinterklaas een kantoor ingericht. Cadeaus zijn vrijwel allemaal 

ingepakt. Patrick moet nog 2 sets terugkrijgen. 25 november 

schoencadeautjes bij klassen afleveren. Aanwezig: 6 Pieten en 1 

Sinterklaas. Yvonne geeft aan dat van de OR alleen die mensen die 

 



noodzakelijk zijn aanwezig kunnen zijn, dus werkgroep en eventueel extra 

mensen die nodig zijn. Het concept draaiboek staat op de OneDrive. Deze 

wordt definitief na de activiteit (aangevuld met evaluatie). Klassencadeaus 

deels geregeld (verzorgd door docent). 

- Kerst: 2x vergaderd met Bibiche en Lucien. Geen bijeenkomst in de avond 

op school. De keus is gevallen op een kerstlunch. Etenswaren zijn al voor 

elkaar, volledig gesponsord (dank aan Kelly). Versiering wordt uitgewerkt. 

Geen haken in muur voor verlichting. Kelly bekijkt wat wel mogelijk is. Er 

zijn 5 extra kerstbomen (3 echte) geregeld. Versiering wordt op 4 

december vanaf 14.00 (combi met opruimen Sinterklaasspullen) 

aangebracht. Nog afspreken wat de kleuterjuffen willen (in klas?). Lucien 

laat dit nog weten. Draaiboek staat op de OneDrive. Opruimen 17 of 18 

december. Waarschijnlijk 18 december direct na school (12.15). 

 

5. Rondvraag  

 - Patrick: n.a.v. brief Thamara: Supermarkten krijgen een bedankje in Het 

Gekwaak. Idee om een extra nieuwsbrief uit te geven aan het eind van het 

jaar waarin sponsoren worden besproken? Het idee is goedgekeurd door 

Yvonne. Dit zal t.z.t. als punt op de actielijst worden geplaatst. Patrick pakt 

dit dan op. 

- Olesya meldt zich af voor de vergadering van 7 december.  

 

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 

 

 

 


