
      
  
                              
 
 
  

Notulen Ouderraadvergadering nr. 2 Ouderraad d.d. 1 november 2021 

Aanvang 19.30 uur 

Voorzitter:    Kirsten 

Secretaris:    Walter 

Aanwezig:    Patrick, Evelien (via Teams), Olesya, Miriam, Joeke 

Aanwezig van het team:   - 

Afmeldingen:   Fatima 
1. Opening en vaststellen definitieve agenda  

 Kirsten opent de vergadering. Joeke is voor het eerst aanwezig bij een OR 

vergadering. 

 

 

2. Goedkeuring notulen en actielijst  

a. Notulen vorige vergadering:  

Vorige vergadering is aangegeven dat Kelly heeft besloten te stoppen bij de 

OR. Nog naar aanleiding daarvan wordt besloten haar als bedankje voor haar 

inzet een kaartje en bosje bloemen te sturen. 

 

 

b. Actielijst 

- Ten aanzien van de KvK is Miriam inmiddels ingeschreven en Kelly 

uitgeschreven. Joeke zal ook nog ingeschreven worden. Evelien regelt 

hiervoor de papieren. 

- Voor wat betreft een afvaardiging van de OR naar een MR vergadering 

(en andersom) zal Kirsten contact opnemen met Cynthia van de OR voor 

het afstemmen van de vergaderdata. 

 

 

c. Lijst hulpouders  

- Het is nog niet bekend of ouders de school in mogen. Kirsten heeft 

Wendy hierover gemaild maar nog geen reactie ontvangen. 

- Een brief richting ouders is al opgezet. Voor deze verstuurd wordt, 

wachten we af wat de ontwikkelingen de komende tijd zijn. 

- Evelien vraagt of hulpouders voor het begeleiden van klassen naar een 

locatie buiten de school niet geregeld moeten worden via de OR. 

Aangegeven is dat bij klassenuitjes de docenten ook zelf een en ander 

kunnen/mogen regelen. 

 

3. Mededelingen en post  

a. Directie 

- Geen mededelingen 

 

 

b. Vanuit en voor de Medezeggenschapsraad 

- Geen mededelingen 

 

 

c. Voorzitter OR 

- Miriam en Joeke zijn nieuwe leden binnen de OR. Dat maakt dat de OR 

vanaf nu bestaat uit 8 leden. Vraag is of dit mogelijk problemen kan 

opleveren bij stemmingen. Het huishoudelijk reglement geeft aan dat 

besluiten enkel met een meerderheid aan stemmen (de helft +1) 

genomen kunnen worden. Echter vindt stemming pas plaats indien geen 

consensus wordt bereikt. Vervolgens kan altijd nog een volgende 
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vergadering worden belegd, waar opnieuw over het besluit wordt 

gesproken, met dien verstande dat het besluit genomen kan worden 

ongeacht het aantal aanwezige leden. 

 

d. Secretaris OR 

-  
 
 

e. Penningmeester 

- Stand van zaken ouderbijdrage: Er zijn 139 betalingen gedaan. In het 

volgende Gekwaak wordt een herinnering opgenomen. 

- Stichting Leergeld: Via deze weg wordt geen vergoeding voor de 

ouderbijdrage meer betaald. De redenen hiervoor zijn niet duidelijk. Er 

kan nog wel een bijdrage worden gevraagd bij de gemeente. Ouders 

moeten dan wel een heel goed verhaal hebben, waarbij zij inzicht 

moeten geven in hun financiële situatie. 

- Enkele ouders hebben gevraagd of een lager bedrag als bijdrage 

overgemaakt kan worden. Dat is mogelijk. Er zijn ook ouders die een 

groter bedrag overmaken. 

- Eénmaal is de helft van de gevraagde ouderbijdrage overgemaakt. Deze 

was betaald vóórdat het aangepaste huishoudelijk reglement op de 

website was gepubliceerd en vóórdat hierover is gecommuniceerd in het 

Gekwaak. De ouders worden aangespoord alsnog de andere helft ook 

over te maken. 

- Gevraagd wordt of de ‘oktobertelling’ (aantal leerlingen) al afgerond is. 

Indien bekend dan kan er een reservering gemaakt worden voor het 

kamp. Dit wordt nagevraagd bij Jos. 

 

 
 

4 Werkgroepen  

 - Sinterklaas:  

o De cadeautjes zijn besteld en binnen. Twee dingen werden 

gemist en zijn direct nabesteld. Verder zijn strooigoed, eten en 

drinken geregeld. Er dient alleen nog een tussendoortje voor de 

Sint en Pieten geregeld te worden. 

o Na dit jaar stopt de Sint ermee. De Hofstee heeft ideeën om een 

commerciële Sint in te huren. Hier zijn, naar rato, kosten aan 

verbonden. Ten aanzien van de Sint die De Hofstee voor ogen 

heeft, is al bekend dat deze niet aanwezig kan zijn op 5 

december (door verplichtingen bij andere school). Mogelijk zijn er 

alternatieven te regelen via de theatergroep van Lucien? Of is het 

mogelijk dat eventueel ouders dit oppakken, waarbij uitwisseling 

met andere scholen plaatsvind (om herkenning te voorkomen)? 

Wanneer gekozen wordt om na dit jaar geen commerciële Sint in 

te huren, dan is het wel noodzakelijk dat er nieuwe kleding wordt 

aangeschaft. 

o Ten aanzien van het schminken van de Pieten kan zal Olesya 

vragen of Samantha of Peggy dit kunnen doen op 3 december 

vóór schooltijd. 

o Er moet nog een ouder geregeld worden die meegaat met de 

Pieten naar eventueel zieke kindjes. Gevraagd is wel om vooraf 

contact op te nemen met ouders van de betreffende kindjes. 

o Op 11 november vanaf 19.30 uur wordt de school versierd. Met 

Suzie en Jolanda worden geregeld dat de OR de school in kan 

dan. 

o Jolanda heeft gevraagd om nieuwe prentenboeken ten aanzien 

van Sinterklaas (dit ivm de naam van (Zwarte) Piet). Mogelijk 

kan hiervoor geld beschikbaar worden gesteld vanuit 

bovenbudgetaire kosten. 

 



o De kosten voor de cadeautjes zijn hoger gebleken dan was 

begroot. Voornaamste reden hiervoor is dat de korting voor het 

bestellen van spullen bij Lobbes niet op alle artikelen gold. Dit 

was niet duidelijk vanaf de website. Lobbes heeft aangegeven dat 

de korting enkel gold voor spullen uit de gids. 

o Hoe kan voorkomen worden dat weer overschrijding optreed (is 

nu tweede keer in drie jaar)? Mogelijkheden zijn om eerder de 

gids op te vragen bij Lobbes en het eerder opstarten van de 

projectgroep. Bij evaluatie nadenken over hoe vanaf volgend jaar 

om te gaan met schoencadeautjes en klassencadeaus. Wellicht 

groter klassencadeau en geen schoencadeautjes of alleen voor 

groep 1 t/m 4. 

o Er moet nog nagegaan worden hoeveel kindjes last hebben van 

allergieën. Er wordt gevraagd aan de docenten om dit bij te 

werken in de lijst op de OneDrive. Ook zal nog gekeken worden 

naar eventuele glutenvrije pepernoten. Joeke vraagt of er 

mogelijk contact gezocht kan worden met een bakkerij. 

o Het opruimen van de Sinterklaasspullen en het versieren voor 

Kerst staat gepland voor 3 december 

- Kerst:  

o Kirsten zal een afspraak inplannen voor een bespreking met de 

werkgroep. De Hofstee is aan de beurt om de grote hal te 

versieren. De OR hoeft alleen te kijken naar de hal en de eigen 

klassen. Ten aanzien van het programma is het afwachten wat 

wel en niet mag/kan ivm coronamaatregelen. 

o De slee die vorig jaar is gebruikt staat in een opslag. Deze is dit 

jaar niet nodig. Er zal dan nagedacht moeten worden over hoe 

deze weer bij school te krijgen e.d. 

- OR-kast: Evelien heeft een inventarisatie gemaakt van alle spullen in de 

kast en hiervan een lijst opgesteld. Enkele spullen zijn opgeruimd en 

geordend. Ook geeft de lijst inzicht in houdbaarheid van spullen. 

- Schoolreis: Kirsten heeft inmiddels een mail gestuurd naar Dutax. 

Bussen zijn vast geregeld (2x). 

- Schoolfotograaf: 16 november worden de schoolfoto’s gemaakt. De 

broer/zus foto’s worden onder of na schooltijd gemaakt. Vraag is wie er 

kan helpen. Miriam biedt hulp aan. 

5. Rondvraag  

 - Kirsten: Is het voor iedereen in orden dat bij Kirsten thuis vergaderd 

wordt nu dit niet kan in de school? Iedereen is akkoord. 

- Patrick: Hij geeft aan gezien te hebben dat bij een school in Belgie geen 

ouderbijdrage wordt gevraagd. Alles wordt bekostigd vanuit geld 

opgehaald met acties. Opties voor De Springplank om hier meer uit te 

halen? Voorbeelden: Kleding inzamelen of LU koekjespakket. 

- Evelien: Voor Evelien is het niet mogelijk om fysiek aan te sluiten bij 

vergaderingen op maandag. Zij sluit dan wel aan via Teams. Ze geeft 

verder aan de Acties op de agenda voor de volgende vergadering te 

willen. Ten slotte geeft ze aan dat vanuit de OR kast nog cadeautjes 

beschikbaar zijn. Is het een idee deze in een grabbelton te doen of 

kunnen we er iets mee tijdens Kerst? 

- Joeke: Vanuit haar werk bestaat er een instructie voor handen wassen. 

Is het iets om dit aan te bieden bij de kinderen op school? Ze zal dit 

voorleggen aan Jos. 

 

6. Sluiting  

 De vergadering wordt om 21.13 uur gesloten.  

 



Vergaderdata dit jaar: 20-9, 1-11, 29-11 (Wendy sluit aan), 31-1, 7-3 (Wendy sluit aan), 11-4, 16-5 
(Wendy sluit aan), 20-6, 11-7 (Wendy sluit aan). 

 


