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Ouderraadsvergadering  
 
 
Dinsdag 12 oktober 2021, 20.00 uur 
Online  
 
 
Aanwezig: Sabrina, Kareliene, Anne, Margreet, Floris, Stefanie & Denise  
Afwezig: -  

 

 
1. Opening voorzitter om 20.06 uur. 

- Controle verslag van de vergadering d.d. 31-08-2021 

• Geen opmerkingen/aanvullingen.  Akkoord bevonden. 
- Controle notulen van de ALV d.d. 21-09-2021 

• Geen opmerkingen/aanvullingen. Akkoord bevonden. 
- Doorlopen van de actielijst 

• Doorlopen 
 

2. Ingekomen stukken 
- KVK wijzigingen ontvangen 

• Uitschrijving Jolanda als secretaris 

• Adreswijziging 

• Inschrijving Denise als secretatis  
 
3. Overdracht bestuursleden: 

- Financieel -  overdracht Wendy: 

• Anna wordt ingewerkt op de financiële zaken. 
- Secretaris –  overdracht Jolanda 

• Overdracht heeft plaats gevonden aan Denise 
 

4. Financieel:  
- Stand van zaken  

• 5 incasso’s nog niet gelukt. Leerling stand per 01 oktober is 176 kinderen.  

• Proces rondom nieuwe leerlingen en het invullen van het incassoformulier kan verbeterd 
worden. Hoe zorgen we dat dit proces beter gestroomlijnd wordt? Welkomstpakketje wordt nu 
aan de leerkracht afgegeven. Wellicht verloopt dit beter als afleveren van formulieren bij Fedor 
gebeurt. Floris gaat bekijken wat er nu over gecommuniceerd wordt en wijzigt procedure waar 
nodig. 

 
5. Evaluatie afgelopen activiteiten 

- Schoolreisje Kleuters 

• Alles is goed verlopen. Er wordt bij de kleuter leerkrachten geïnventariseerd of er genoeg 
eet/drink momenten zijn geweest of dat er een toevoeging nodig is.  Mocht het nodig zijn dan zal 
dit aangepast worden in het OR draaiboek kamp. 

- Schoolreisje Soest groep 3-7 

• Evaluatie met Angela is geweest. Overall is het erg goed verlopen. Er zijn een paar kleine 
aandachtspunten die toegevoegd worden aan het OR draaiboek kamp.  

- Dag van de leerkracht, leerkrachten zijn o.a. vanuit Kalisto in het zonnetje gezet.  Vanuit de OR dit jaar niet. 
 
6. Komende activiteiten: 

-       Vormsel 20 november 2021 

• Sabrina zal dit maal de kaartjes en bezorging hiervan op zich nemen. Denise heeft inmiddels de 
namen van de leerlingen die vormsel doen. Adressen worden opgevraagd bij Floris.  

-       Sinterklaasfeest 

• Sabrina, Stephanie, Anne en Margreet zijn dit jaar de sinterklaascommissie. Voorbereidingsoverleg 
wordt gepland. 



• Bovenbouw wordt een klassencadeau (spel). Wensenlijst opvragen bij de leerkrachten met harde 
deadline uiterlijke aanlevering. Per kind een kleinigheidje (chocoladeletter, zakje pepernoten o.i.d.)  

• Onderbouw blijft een schoencadeau. 

• Er is aan het begin van het schooljaar vanuit school uit gevraagd of er handige ouders zijn die 
meekunnen helpen met het bouwen van een ‘decor ‘ Floris gaat de aangemelde ouders benaderen 
en uitnodigen voor een klusmiddag. Ouderraad levert ideeën aan.  

• Vanuit OR budget kan er versiering aangeschaft worden. Daarnaast zal er ook door kinderen het 
e.e.a. geknutseld kunnen worden.  

• Pieten moeten gezocht worden. Het beweegteam kan hiervoor benaderd worden.  Mocht het niet 
lukken via het beweegteam dan kan Kareliene via haar man inventariseren of hij mogelijkheden ziet 
in aanlevering van Pieten.  

-       Kerst 

• Er is nog geen concreet plan, het idee op dit moment is om een kerstlunch of diner te organiseren 
en om met school een kerstviering in de kerk te organiseren. Voorheen was dit altijd gecombineerd 
maar dit jaar zal het opgesplitst worden om per dagdeel een (1) activiteit te hebben. Dit geeft iets 
meer rust bij de kinderen.  Dus ofwel een kerstlunch met een gezamenlijke avondwandeling (met bv 
een lampion) naar de kerstviering in kerk. Of overdag naar de kerk en dan ‘s avonds een kerstdiner 
op school.   
 

7. Nieuws vanuit het team 
- Marit vertrekt naar een andere school. Per november is er een vacature voor 1 FTE. Vacature staat uit, 1 

sollicitant.  Leraren aanbod is erg schaars.  Het team is hard aan het nadenken over een oplossing mocht 
de vacature niet tijdig vervult zijn. Verbinding team en ouders is erg sterk. Fijn om te merken 

- MR vergadering staat voor aankomende donderdag (14/10) gepland. Mocht er input zijn vanuit de OR dan 
ontvangt Floris deze graag.  

- Corona maatregelen in herfstperiode is lastig bij de leerkrachten. School voorziet de leerkrachten in 
sneltesten. Dit om uitval van leerkrachten te voorkomen.  Klachten bij kinderen: beslisboom is gedeeld in de 
laatste info.  Floris deelt in de volgende info nogmaals informatie over wat te doen bij de herfstgriep / 
Corona verschijnselen.  

 
8. Rondvraag  

- Willen we nog een keer extra vergaderen voorafgaand aan sinterklaasfeest? Sinterklaascommissie 
vergadert. Mocht het nodig zijn dan plannen we alsnog een extra vergadering via de groepsapp. 

- Mailbox OR: Margreet, Kareliene en Denise hebben toegang. Voor nu is dat afdoende.  
- Activiteitenoverzicht OR willen we opnieuw bekijken. Deze zal de volgende vergadering besproken worden.  
- Anne: Welke kerk is de Notenbalk bij aangesloten: Dit is de St. Bavo kerk. Er is een Commissie 

gezinsvieringen. Floris deelt contactgegevens met Anne.  
- Fotograaf: Kan er gecommuniceerd worden wat de verwachting aanlevering is van de schoolfoto’s? Vanuit  

de OR zal er voor een oudercommunicatie gezorgd worden. Margreet levert dit aan bij Floris.   
 

 
9. Sluiting 

- De voorzitter sluit om 21.04 de vergadering 
 

 


