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Notulen Ouderraadvergadering nr. 3 Ouderraad d.d. 29 november 2021
Aanvang 19.30 uur (via Team)
Voorzitter:
Kirsten
Secretaris:
Walter
Aanwezig:
Patrick, Evelien, Olesya, Miriam, Joeke
Aanwezig van het team:
Afmeldingen:
Fatima
1.
Opening en vaststellen definitieve agenda
Kirsten opent de vergadering.
2.
a.

Goedkeuring notulen en actielijst
Notulen vorige vergadering:
Geen opmerkingen.

b.

Actielijst
- Ten aanzien van de KvK. Joeke zal worden ingeschreven. Dit regelt
Evelien.
- Cynthia, voorzitter van de MR, zou aanschuiven. Dit wordt echter
verschoven naar een later moment. Kirsten schuift in april een keer aan
bij een vergadering van de MR.

c.

Lijst hulpouders
-

3.
a.

Mededelingen en post
Directie
- Geen mededelingen

b.

Vanuit en voor de Medezeggenschapsraad
- Geen mededelingen

c.

Voorzitter OR
- Gevraagd is om na elke activiteit de OR kast op te ruimen.

d.

Secretaris OR
- Gevraagd is om de emailmap in Outlook schoon te houden; dus
ontvangen en verzonden mails vanuit de ‘inbox’ en map ‘verzonden’
naar de juiste mappen te slepen.

e.

Penningmeester
- Stand van zaken ouderbijdrage: Er zijn 140 betalingen gedaan. Er wordt
gediscussieerd over hoe de ouders nogmaals op te kunnen roepen de
ouderbijdrage over te maken (in Het Gekwaak, algemene brief).
Besloten wordt om via Parro een brief rond te sturen. Evelien stelt een
concept op en legt deze voor aan de rest van de groep. In de begroting
is wel rekening gehouden met het feit dat niet voor alle leerlingen de
bijdrage wordt overgemaakt. Echter willen we wel dat alle ouders het
belang inzien van het betalen van de ouderbijdrage, ook al is deze
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5.

6.

vrijwillig.
Enkele ouders hebben gevraagd of een lager bedrag als bijdrage
overgemaakt kan worden in verband met geloofsovertuiging. Via Wendy
is aan deze ouders gevraagd om alsnog de tweede helft te betalen.
De reservering voor het kamp is overgemaakt naar de spaarrekening.

Werkgroepen
- Sinterklaas:
o Ondanks de beperkingen mogen OR leden aanwezig zijn bij de
Sinterklaasviering. Zij zetten de pepernoten klaar (beschermd
met mondkapjes en handschoenen). Vanuit de OR zal er geen
direct contact zijn met de leerlingen. Het rondbrengen van de
pepernoten vindt daarom plaats tijdens het bezoek van een klas
aan de Sint. De OR start 3 december om 7.30 uur. Ook voor het
afbouwen van de Sinterklaasversieringen en het opbouwen van
de Kerst is de hulp van OR leden nodig. Er zullen al wat
voorbereidingen getroffen worden tijdens wachtmomenten bij de
Sinterklaasviering.
- Kerst:
o Er is een vergadering ingepland. Inzet was een kerstdiner.
Waarschijnlijk zal dit niet zo door kunnen gaan. Vermoedelijk zal
een en ander in de klassen zelf plaatsvinden. Voorwaarden
worden nog besproken met school. Wat kan wel en wat niet. Het
opruimen zal plaatsvinden op 22 of 23 december. Definitieve dag
wordt nog afgesproken.
- Acties: Het idee is ontstaan om twee acties uit te voeren dit jaar; één
voor opbrengsten van de OR en één voor een goed doel. Er wordt een
idee geopperd voor het inzamelen van kleding. Meer info is te vinden via
www.geldvoordeschool.nl/kledingactie: Evelien neemt contact op voor
informatie. Wellicht is een sponsorloop een idee als leuke actieve actie
voor de kinderen.
- Schoolfotograaf: Er zijn wat opmerkingen gemaakt over de kleur van de
achtergrond. Enkele ouders vonden deze te donker. De fotograaf heeft,
om de foto’s goed te kunnen maken, extra verlichting toegepast. De dag
zelf ging goed. Wel nam de wachttijd toe tijdens het maken van de
groepsfoto’s. Om 15.00/15.30 uur was alles gereed. De eerste helft van
december volgen de resultaten. Met de fotograaf wordt een evaluatie
ingepland.
Rondvraag
- Joeke: Er is wat onduidelijkheid over het krijgen van zelftesten. Vanaf
groep 6 zou twee keer per week een zelftest gedaan moeten worden en
in een brief van school was vermeld dat de kinderen deze testen van
school zouden krijgen. Echter werden deze niet uitgedeeld.
Waarschijnlijk is sprake geweest van spraakverwarring.
Sluiting
De vergadering wordt om 20.40 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).

