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Ouderraadsvergadering  
 
 
Dinsdag 10 mei, 20.00 uur 
Fysiek op school 
Afwezig: Niemand.  
 
 

Agenda 
 
1. Opening voorzitter om 20.05 uur 

- Controle verslag van de vergadering d.d. 08.03.2022 

• Verslag is akkoord bevonden. 
- Doorlopen van de actielijst 

• Alle actiepunten zijn doorlopen en afgerond.  
 

2. Ingekomen stukken 
- UBO KVK → ingeschreven KVK op 28 februari 

 
3. Update Floris 

• Komende periode staat in het teken van afronding schooljaar. Cito toetsen worden weer afgenomen, 
rapporten geschreven en uitgedeeld en is het team druk bezig met de formatie van het nieuwe 
schooljaar. Zodra hier meer over bekend is, zal de uitkomst gedeeld worden.  

• Tevredenheidsonderzoek.  School scoort op alle vlakken voldoende.  School probeert les te halen uit de 
te ontvangen feedback.  

4. Financieel:  

• Over dit schooljaar 5 oninbare eigen bijdrages.  

• KUVO factuur nog niet ontvangen. Floris checkt de status hiervan 

• Bijdrage sportcommissie. Floris checkt de status hiervan 
 
5. Evaluatie afgelopen activiteiten 

• Pasen:  Pasen is leuk verlopen.  Volgend jaar hebben we besloten om geen Matzes met suiker meer 
uit te delen. Hier is minimaal van gegeten door met name de lagere klassen.  Aantallen paaseitjes 
bespreken volgend jaar met de leerkrachten, er waren 5 paaseitjes per kind beschikbaar.  

 
6. Komende activiteiten: 

• Avond vierdaagse: Brieven zijn uitgedeeld.  Coördinatie loopt via de klassenouders.  Sponsoring voor 
een avond moet door de Notenbalk geregeld worden.  Navragen bij JR techniek of ze weer ijsjes willen 
sponsoren.   

• Vormsel /Communie: Vormsel is geweest, Communie is op 21/5, er doen drie kinderen mee vanuit de 
Notenbalk. Namen zijn gedeeld in het overleg. Sabrina verzorgt de kaartjes.  

• Musicals Bloemen voor organisatie. ( kleuters en groep 8).  Stefanie regelt de bloemen voor de kleuter 
musical ( 15/6). Margreet/Denise regelen deze voor der groep 8 musical (5/7) 

• Verjaardag leerkrachten: Deze is nog niet gepland, gaat nog gepland worden. Normaliter geen actie 
voor OR. Mocht er hulp nodig zijn vanuit school dan graag bericht.  

o Voorbereiding schoolreisje volgend schooljaar→ Sabrina en Kareliene pakken kamp verder 
op.  

o Reservering bussen → Kareliene checkt status. 
o Kamp locatie → via school gereserveerd, aanbetaling is gedaan.  

 
7. Jaaroverzicht   

• Besproken, vervolg overleg wordt gepland op 24/5/2022 
 

8. Rondvraag  

• Margreet geeft aan komend schooljaar nog voorzitter te willen zijn maar daarna te willen kijken naar 
andere hulpvragen binnen school.  ( MR, Klankbord of klassenouder etc) 

 
9. Sluiting 



- We sluiten de vergadering om 20.59 uur 
 
Vergaderdata 

Dag Datum 

Dinsdag 24 mei 2022  Bespreking jaarplan/verdeling 

Dinsdag 7 juni 2022 

 
Schema Info schooljaar 2021 – 2022 
 
De kopie voor de info tijdig per mail aanleveren: contact@bsdenotenbalk.nl 
Floris verstuurt de nieuwsbrief elke laatste woensdag van de maand.  
 

Info nr. Data Info Aanleveren info 

10 Juni 18-05-2022 

11 juli 22-06-2022 

 

Actielijst 

 
Wie Actie Afgerond 

ja/nee 

Anne, Margreet, 
Stephanie en 
Sabrina 

Sinterklaas 2021 evalueren Afgerond 

Floris & 
Kareliene 

Welkomstpakket nieuwe leerlingen wordt gedigitaliseerd in Social Schools. Ook de 
welkomstbrief van de OR kan hierin mee genomen worden. Aanlevering en 
wijzingen zijn dan digitaal mogelijk.  Floris is in afrondende fase, neemt contact op 
met Kareliene om e.e.a. te bewerkstelligen.  

Afgerond 

Denise Onderzoeken KVK inschrijfadres, kan dit op school gezet worden?  
 

Afgerond 

Margreet Notulen website 11-01-2021  

Denise Notulen website maken 8-03-2022 en ter beoordeling aanbieden Margreet  

Floris Kuvo factuur nog niet ontvangen. Floris checkt de status hiervan 
 

 

Floris Bijdrage sportcommissie. Floris checkt de status hiervan 
 

 

Kareliene Avondvierdaagse  

Anne Sponsoring Avondvierdaagse  

Sabrina Communie kaartjes bezorging  

Steffanie Verzorging bloemen Groep 8 musical  

Margreet/ 
Denise 

Verzorging bloemen kleuter musical  

Kareliene / 
Sabrina 

Opstart schoolreisje volgend schooljaar  

Allen Kijken naar jaarplanning / verdeling en invullen van taken.  ( DRIVE bestand)  
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