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Kraanvogel 22
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Telefoonnummer:
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Notulen Ouderraadvergadering nr. 9 Ouderraad d.d. 10 juni 2021
Aanvang 19.30 uur (via Teams)
Voorzitter:
Kirsten
Secretaris:
Walter
Aanwezig:
Evelien, Olesya, Fatima
Aanwezig van het team:
Wendy
Afmeldingen:
1.
Opening en vaststellen definitieve agenda
Kirsten heet iedereen welkom
2.
a.

Goedkeuring notulen en actielijst
Notulen vorige vergadering: geen opmerkingen

b.

Actielijst: Zie actielijst
- Voor volgend jaar: data voor verkeer zijn bekend. 31 maart 2022 is er
een informatiebijeenkomst voor vrijwilligers bij het praktijkexamen. De
examens vinden plaats op 4 t/m 7 april. De exacte dag voor de
Springplank wordt nog bekend gemaakt. Het examen vindt plaats onder
schooltijd. Het verkeersdoolhof vindt plaats op 7 oktober.
- Er is een datum gepland voor de kascontrole. Dit is gepland op 20 juli
om 8.45 uur. Evelien en Kirsten verzorgen dit en regelen ieder dat er
ook een ouder bij aanwezig is.
- Eerder dit jaar is op de actielijst toegevoegd dat er een nieuwsbrief
wordt opgesteld waarin de sponsoren van het afgelopen jaar worden
benoemd. Patrick zou dit verzorgen.

c.

Lijst hulpouders:
- Dit jaar is inzet van ouders niet meer nodig. Ook niet tijdens de
schoolreisdag. Afgesproken is om de ouders te bedanken in Het
Gekwaak. De hulpouders die hebben geholpen bij het schoolzwemmen
zullen persoonlijk bedankt worden door groep 4.
Mededelingen en post
Directie
Vanuit en voor de Medezeggenschapsraad
- Een ouder heeft aangegeven ‘geïrriteerd’ te zijn over de herhalingen
voor het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage. Gevraagd is om
na te denken over alternatieven. Opties die zijn genoemd: 1.) ouders
zelf een bedrag laten kiezen (nu zijn er ook ouders die meer of minder
betalen). Gevraagd zou kunnen worden om een gemiddeld bedrag en
dan is het aan de ouders om te bepalen wat zij bij willen dragen 2.)
minder hoog inzetten bij het opstellen van de begroting. Het blijft een
lastig iets om over te praten. Nu, zonder direct contact, is dit nog
moeilijker.
- De leden van de OR zijn uitgenodigd om te spoken tijdens de spooktocht
op het kamp van groep 8. Aangegeven is dat het niet de bedoeling is om
na de spooktocht te blijven. Dit vanwege de geldende

3.
a.
b.

c.

d.
e.

4

5.

6.

coronamaatregelen. Idee is dat de OR leden een filmpje maken waarbij
zij bekend maken wie hoe verkleed was.
- Aandachtspunt voor de MR is dat zij de notulen van hun bijeenkomsten
ook delen met de OR.
Voorzitter OR
- Schoolfotograaf: Met Thamara is contact geweest. Standaardpakket
voor 8.95. Dit is goedkoper dan het idee dat kwam via Yvonne. Voor
Thamara is het puur omdat ze het leuk vindt. Fatima en Yvonne komen
volgende vergadering terug op de door hun gezochte fotograaf.
- De allergieënlijst staat op OneDrive. De docenten zullen deze steeds bij
moeten werken.
Secretaris OR
Penningmeester
- Ouderbijdrage: Er zijn weer nieuwe betalingen gedaan. Voornamelijk
door ouders van kinderen die later in het jaar zijn ingestroomd. Het
bedrag dat is begroot is nog niet behaald.
- Er is budget over vanuit het niet doorgaan van de avondvierdaagse en
vanuit carnaval. Er wordt 150 euro overgemaakt naar het budget voor
de schoolreisdag. Het totale budget voor de schoolreisdag bedraagt dan
3750 euro. Iedereen is hiermee akkoord.
Werkgroepen
- Schoolreis: De factuur is betaald. Met het opgehoogde budget is het
mogelijk om af te sluiten met frietjes vanuit de frietkar. Punt van
aandacht is het openstellen van de elektriciteitskast in het park door de
gemeent. Navraag doen naar telefoonnummer en contactpersoon.
- Kamp: Er is contact geweest met Bas en Lucien. De OR is gevraagd om
te helpen met de boodschappen en het spoken bij de spooktocht. Het
thema van de spooktocht is Disney. Bas is bezig met het draaiboek.
Deze wordt gedeeld met de OR. Het boodschappenlijstje is al wel
gedeeld. De bon kan ingediend worden bij Evelien. Punt van aandacht
voor de boodschappen is dat veel kinderen halal eten. Daarnaast letten
op de notenallergie.
- Er zal een musical zijn (zoals op planning, 20 juli). Hoe een en ander
geregeld zal worden, zal nog worden uitgezocht en gecommuniceerd. De
OR regelt bloemen en een klein cadeautje.

Rondvraag
- De afsluiting van het jaar door de OR vindt plaats op 15 juli. Het idee is
om bij Kirsten te bbq-en. Hulp is mogelijk gewenst.
Sluiting

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

