
      
  
                              
 
 
  

Notulen Ouderraadvergadering nr. 8 Ouderraad d.d. 17 mei 2021 

Aanvang 19.30 uur (via Teams) 

Voorzitter:    Kirsten 

Secretaris:    Walter 

Aanwezig:    Patrick, Evelien, Olesya, Kelly, Fatima 

Aanwezig van het team:   Yvonne   

Afmeldingen:   - 
1. Opening en vaststellen definitieve agenda  

 Kirsten heet iedereen welkom 

 

 

2. Goedkeuring notulen en actielijst  

a. Notulen vorige vergadering: geen opmerkingen 

 
 

b. Actielijst: Zie actielijst 

Voor volgend jaar: uitzoeken regels sponsoring en giften (Evelien). 

 

 

c. Lijst hulpouders: 

-  
 

3. Mededelingen en post  

a. Directie 

- Juffen Madelon en Leny gaan stoppen. Dit is bekend gemaakt via Het 

Gekwaak. Leny gaat met vervroegd pensioen en Madelon stopt om meer 

tijd met haar zieke man door te kunnen brengen. Er is een vacature 

uitgezet voor groep 4 (waar goed op is gereageerd met 5 uitnodigingen 

tot gevolg). Verder wordt er geschoven met een aantal docenten. 

- Op school zijn er weinig tot geen besmettingen met Corona (geen onder 

leerkrachten). Tevens zijn de zelftesten binnen. Docenten kunnen 

zichzelf testen als ze dat willen.  

- Er is kennis gemaakt met de nieuwe wijkagent. Bedoeling is om in groep 

6 t/m 8 nog een les te geven, waar de wijkagent dan ook wat vertelt. Er 

moet nog bekeken worden wat dan exact op het programma komt. 

 

b. Vanuit en voor de Medezeggenschapsraad 

-  
 

c. Voorzitter OR 

- Schoolfotograaf: Er is een aanbieding gedaan voor het nemen van de 

foto’s volgend schooljaar. Van Thamara was de kwaliteit goed, alleen 

waren er wat klachten over de prijzen. Idee is om bij een aantal 

fotografen een offerte op te vragen en gericht een keuze te maken op 

aanbod en prijs. Offertes worden opgevraagd bij Thamara, de fotograaf 

die dit doet bij De Leest (Yvonne) en Verreijt (Fatima). 

- Kaartje bij overlijden ouder/ verzorger: Vorig jaar is afgesproken dit niet 

te doen, nu is daar door een recent geval opnieuw over gediscussieerd. 

Afgesproken om alleen een kaartje te sturen bij een sterfgeval binnen 

het gezin waar het kind onderdeel van uitmaakt (niet bij andere 

familieleden). Per geval zal bekeken moeten worden naar wie het 

kaartje verstuurd wordt. Goed opletten dat deze naar de juiste persoon 

gaat (er zijn meer kinderen met dezelfde naam). 

  

 

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/


d. Secretaris OR 

-  
 
 

e. Penningmeester 

- Ouderbijdrage: Er zijn 162 betalingen binnen. Yvonne heeft 

herinneringen verstuurd. Evelien gaat nakijken of het mogelijk is om ten 

aanzien van de ouderbijdrage een betaallink te versturen. Een aantal 

jaar geleden was dit nog niet te doen omdat per kind een aparte 

betaallink verstuurd moest worden. Nu is eventueel meer mogelijk 

bijvoorbeeld met een QR-code. 

- Paaseiactie: Het geld dat is opgehaald is gestort op de rekening. 

 
 

4 Werkgroepen  

 - Koningsdag: Het definitieve draaiboek is rondgestuurd. Alleen de 

evaluatie van het team moet nog toegevoegd worden. Het was een 

geslaagde dag. Er was alleen te veel fruit geleverd. 

- Schoolreis: Er is een getekende offerte van Arto Laros. Er volgt nog een 

extra offerte i.v.m. aanvullende aggregaten. Daarnaast is een 

roofvogelshow vastgelegd. Het is, bij slecht weer, mogelijk om naar 

binnen uit te wijken. Kelly en Fatima kunnen vanaf 8.00 uur helpen. 

Patrick kan helpen tot 13.30 uur en Walter helpt met opbouwen tussen 

7.00 uur en 9.00 uur. Nog nodig om hulpouders in te schakelen? 

- Kamp: Er is nog geen contact geweest met Bas. Vooralsnog is het 

uitgangspunt dat het kamp kan door gaan. Vanuit de GGD is wel een 

brief ontvangen dat het advies is om activiteiten binnen de school te 

houden. Mocht het advies worden verandert in een verplichting, dan zal 

een alternatief kamp bekeken worden. 

- Afsluitende OR BBQ: Bij Kirsten of Patrick. Een en ander is ingepland op 

15 juli. 

 

5. Rondvraag  

 - Patrick: Is er nog actie ondernomen ten aanzien van het kapotte gras bij 

het hek? Yvonne heeft contact opgenomen met de gemeente, maar 

vanuit de gemeente is nog niet gereageerd. 

- Kelly: de sponsoring vanuit de Dirk zal blijven lopen. Een en ander loopt 

via Kelly en Fatima. 

- Evelien: Een deel van de opbrengsten uit acties gaat naar de 

Kinderraad. Een en ander moet inzichtelijk gemaakt worden en 

bijgehouden in een kasboek. 

 

 

6. Sluiting  

   

 

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

 

 

 


