
      
  
                              
 
 
  

Notulen Ouderraadvergadering nr. 6 Ouderraad d.d. 1 maart 2021 

Aanvang 19.30 uur (via Teams) 

Voorzitter:    Kirsten 

Secretaris:    Walter 

Aanwezig:    Patrick, Evelien, Olesya, Fatima 

Aanwezig van het team:   Wendy   

Afmeldingen:   Kelly 
1. Opening en vaststellen definitieve agenda  

 Kirsten heet iedereen welkom 

 

 

2. Goedkeuring notulen en actielijst  

a. Notulen vorige vergadering: geen opmerkingen 

Voor volgende vergadering: communicatiematrix 

 

 

b. Actielijst: Zie actielijst 

 
 

c. Lijst hulpouders: 

 
 

3. Mededelingen en post  

a. Directie 

- Onrust in het park: Er heeft overleg plaatsgevonden tussen de 

gemeente en de twee scholen. Bij de gemeente is een vast 

aanspreekpunt op het moment dat er iets speelt. Vanuit school zijn er 

wel eens kinderen uit de bovenbouw betrokken. Er is nu, voor de 

bovenbouw leerlingen, een les vanuit bureau Halt aangevraagd. 

- Walter levert een stukje aan voor in Het Gekwaak. 

- Voor activiteiten op school is het in verband met corona vooralsnog 

noodzakelijk om rekening te houden met de klasbubbel. Ouders mogen 

ook nog niet de school in. Vanuit de stichting is aangegeven dat dit 

voorlopig zo zal blijven. De OR zal hier bij de organisatie rekening mee 

moeten houden. 

 

b. Vanuit en voor de Medezeggenschapsraad 

-  
 

c. Voorzitter OR 

- Kelly zal wegens privé omstandigheden mogelijk tot het eind van het 

jaar niet meer aansluiten bij de vergaderingen. Ze blijft wel actief in de 

app-groep. De werkgroepen waaraan Kelly deelneemt 

(avondvierdaagse, acties en kamp) zijn indien nodig herverdeeld.  

 

d. Secretaris OR 

- Huishoudelijk reglement: De tekstregel over restitutie uit 

geloofsovertuiging wordt geschrapt uit het concept. Het herijkte 

reglement zal ingaan vanaf het nieuwe schooljaar. 

 
 

e. Penningmeester 

- Ouderbijdrage: er zijn weer veel betalingen gedaan. Gaat deels ook om 

nieuwe leerlingen. In totaal zijn 156 betalingen gedaan. In de begroting 

is uitgegaan van 165 betalingen. 

 

 

 
 

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/


4 Werkgroepen  

 - Paasactie: Schooljaar 2016/2017 is het laatste jaar dat deze actie is 

gedaan. Toen is bijna 1600 euro opgehaald, waarvan ongeveer 900 euro 

winst. Walter stelt een draaiboek op voor dit jaar. 

- Koningsdag: Door Karin en Suzie wordt een afspraak ingepland om met 

de werkgroep bij elkaar te komen. Evelien zal daar in ieder geval bij 

aansluiten. Er moet nog bekeken worden wat kan en mag. Er moet nog 

even uitgezocht worden wat de afspraken zijn met Qui-Vive over het 

nog te huren springkussen. Idee is om deze in te zetten tijdens 

Koningsdag. 

- Verkeersexamen e.d.: Het praktijkdeel gaat dit jaar niet door. Vanuit de 

OR is geen inzet nodig. 

- Schoolreis: Er zijn 3 opties: 1) met bussen ergens naartoe. 2) zelfde als 

vorig jaar. 3) Soortgelijke dag als vorig jaar maar dan met andere 

activiteiten. 4 maart staat het eerste overleg met de werkgroep 

gepland. Wendy geeft als idee mee om eens contact op te nemen met 

Arto Laros (evenementenorganisatie uit Etten-Leur) om te kijken wat de 

mogelijkheden daar zijn. Vanuit de Kinderraad was aangegeven graag 

eens naar een klimbos te gaan. Dat nemen we mee voor volgend jaar. 

Duinoord was wat dat betreft goed bevallen. Indien dit jaar activiteiten 

in school gepland moeten worden, dan moeten daar tijdig ruimten voor 

worden gereserveerd. 

- Kamp: 2 draaiboeken maken: 1) voor een echt kamp. 2) een alternatief 

kamp zoals vorig jaar. Voor optie 1  zal wel vast gereserveerd moeten 

worden bij scouting Andriessen in Oud Gastel. Voor optie 2 rekening 

houden met verschuiven van de start naar een dag eerder zodat groep 8 

nog mee kan doen met de schoolreisdag. Voor de spooktocht zal alvast 

gereserveerd moeten worden bij de Bremberg. 

- Carnaval: De inbreng vanuit de OR was beperkt. Er is gezorgd voor wat 

drinken en wat lekkers. Er is geen budget aan besteed. 

 

5. Rondvraag  

 - Patrick: fietsenstalling bij school. De Hofstee start eerder en die 

kinderen zetten hun fiets voor het hek. Vervolgens komen de kinderen 

van de Springplank en deze zetten hun fietsen daar achter. Kinderen 

van de Hofstee kunnen vervolgens moeilijk bij hun fiets. Als gevolg 

daarvan gaan er regelmatig fietsen om. Dit draagt ook weer bij aan de 

chaotische situatie. Wendy legt dit voor aan Yvonne en Ellen.  

- Kirsten: het gras ter hoogte van het hek bij de kleuters is kapot en 

vooral een modderpoel. Wendy legt dit voor aan de gemeente. 

 

6. Sluiting  

   

 

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

 

 

 


