
Verslag ouderraadsvergadering d.d. 11-05-2021 
 
Aanwezig: Kareliene, Margreet, Denise, Wendy en Sabrina. Jolanda. 
Afwezig:    Floris  
 

• Opening  
De vergadering wordt om 20.15u (online) geopend.   

 
Controle verslag van de vergadering d.d. 09-03-2020  

• Notulen worden goedgekeurd en komen op de website.  
 

• Ingekomen stukken 

• Mail van IVBB (Instituut voor Verenigingen, Branches en Beroepen) over de nieuwe Wet 
Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Vanaf 1 juli 2021 gaat deze wet in en deze geldt 
voor alle verenigingen. De OR gaat kijken in hoeverre er actie ondernomen moet worden.  

 

• Update vanuit school 

• De Paasviering is voornamelijk in eigen klas gevierd omdat groepen niet gemengd mogen 
worden. Er is digitaal een Paasverhaal verteld aan de hele school en er zijn in de verschillende 
klassen lessen gegeven vanuit het thema Pasen. Ook zijn er eieren verstopt en gezocht.  

• De Perenactie werd enorm gewaardeerd! Leerkrachten voelden zich écht even in het zonnetje 
gezet! 

• Leerkracht van groep 7 is vader geworden en door de groep verrast met een luiertaart.  

• De muzieklessen op school zijn weer opgepakt, dit is gecommuniceerd in de nieuwsbrief.  
 
 

• Financiën 

• Geen bijzonderheden 
 
 

• Evaluatie afgelopen activiteiten 

• Perenactie; zie update vanuit school 

• Pasen: zie update vanuit school. Er zijn plastic eieren aangeschaft, zodat die jaarlijks gebruikt 
kunnen worden en de kosten voor de paaseieren structureel lager worden. De chocolade eitjes 
kunnen nu lokaal ingekocht worden in plaats van via de groothandel. De plastic eieren staan 
op school.  

• Volgend jaar kijken of er rekening gehouden kan worden met allergieën.  

• (Lief en) Leed: 

• Kaartje aan lid team vanwege langdurige ziekte.  

• Kaartje en klein cadeautje aan lid team vanwege geboorte kindje.  
 

• Komende activiteiten 

• Schoolreisje/schoolkamp: Locatie kamp, locatie schoolreisje en bussen zijn gereserveerd.  
 

• Rondvraag 

• De agenda en de herinnering voor het schrijven van het stukje voor de INFO komen vanaf nu in 
de app. Zo kan iedereen bijdragen aan de invulling.  

 

• Sluiting  
De vergadering wordt om 21.30u gesloten.  

 

 


